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INTRODUÇÃO 

 

Através deste trabalho, pretendo mostrar um pouco da minha trajetória 

profissional como assistente social e problematizar os entraves que acontecem na 

rotina de um serviço onde trabalho, o CREAS de Viamão. Dessa forma, proponho 

uma reflexão sobre as dificuldades e fragilidades que permeiam a prática de trabalho 

neste local, a partir de minha experiência. 

Iniciarei falando sobre a política pública de Assistência Social, bem como o 

SUAS, a fim de compreender alguns conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho na prática profissional. Dentro da proposta falarei sobre 

o CREAS, local onde trabalho atualmente, destacando as dificuldades que o serviço 

enfrenta. 

A seguir será abordado a respeito do tema violência, em especial violência 

contra crianças e adolescentes, pois este é o trabalho que venho desenvolvendo 

atualmente dentro do CREAS.  

Ao final do trabalho, escrevo sobre o trabalho em rede, a importância e a 

necessidade desta lógica se tornar realidade no cotidiano dos serviços. Por fim, 

tratarei sobre a importância e necessidade do empoderamento dos usuários na 

política pública de Assistência Social.  

Tudo começou no inicio da especialização quando em uma aula em que nos 

apresentávamos fiz o comentário de que eu era uma assistente social recém-

formada em busca de uma oportunidade de trabalho. Foi então que uma colega 

mencionou uma vaga para assistente social no Município de Viamão. 

Faz mais de um ano que vivo a dor e a alegria de trabalhar no CREAS 

(Centro de Referencia Especializado em Assistência Social) no Município de 

Viamão, mais especificamente no PAEFI (Serviço de proteção e atendimento 

especializado a famílias e indivíduos). Para uma melhor compreensão iniciarei 

falando sobre a política pública de assistência social e o SUAS. 
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1 POR DENTRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1.1 POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA/ SUAS 

 

De acordo com o artigo primeiro da LOAS (Lei Orgânica de Assistência 

Social), “ a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é a Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realiza através de 

um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas”.  ( NOB/SUAS,2004) 

O reconhecimento da Assistência Social como política pública de direito 

rompe com paradigmas e concepções conservadoras de caráter benevolente e 

assistencialista e reconhece, na Constituição de 1988, a Assistência Social como 

uma política pública de direito e de responsabilidade do Estado, portanto é destinada 

a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 

cujas ações governamentais serão realizadas com recursos do orçamento da 

seguridade social. Uma vez instituída como política pública, sua implementação e 

execução torna-se uma obrigação Estatal, abrindo perspectivas no campo legal para 

o cidadão reivindicá-la como direito.  

A LOAS por sua vez, ratificou e regulamentou os artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal,( NOB/SUAS, 2004) assegurando a primazia da 

responsabilidade do Estado na gestão, financiamento e execução da política de 

Assistência Social, estabelecendo responsabilidades e atribuições entre os três 

entes federados, a partir de um comando único das ações em cada esfera de 

governo. Estabeleceu, ainda, a não sujeição do cidadão às exigências de 

rentabilidade econômica e contribuição financeira no acesso a serviços. 

O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se 

na regulação em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os serviços, 

programas, projetos e benefícios tem como foco prioritário a atenção às famílias, 

seus membros e indivíduos e o território com base de organização, que passam a 

ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que deles 

necessitam e pela sua complexidade. Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, co-

financiamento da política pelas três esferas de governo e definição clara das 
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competências técnico-politicas das União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

com a participação e mobilização da sociedade civil. 

O SUAS materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo no tempo histórico 

dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados 

que devem consagrar direitos de cidadania e inclusão social ( NOB/SUAS, 2004). 

Portanto o SUAS organiza os programas, serviços, projetos e benefícios 

tendo como parâmetros um conjunto definido de objetivos, funções, destinatários e 

demandas, com distintos níveis de complexidades. Dessa forma, visa garantir 

proteção social de assistência social, incluindo a prevenção e proteção nas 

situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social, com violação de direitos, de 

modo a assegurar o acesso à rede socioassistencial, de modo articulado às demais 

políticas públicas e aos órgãos de defesa de direitos. 

A proteção social de assistência social, ofertada pelo SUAS, deve promover 

um conjunto de atenções, visando a prevenção e a atenção especializada, com 

vistas à superação de situações de vulnerabilidade e de risco pessoal e social, com 

violação de direitos, e a redução de agravamentos. 

A política de Assistência Social deve buscar afiançar às famílias e aos 

indivíduos um conjunto de seguranças que visam garantir o fortalecimento de 

vínculos, da auto-estima, da autonomia, protagonismo e participação, da capacidade 

de proteção das famílias e comunidades, da emancipação, da inclusão política e 

social, dentre outros. Consequentemente, a efetivação destas seguranças está 

associada a outras ações, pertinentes às demais políticas públicas que, de forma 

articulada e indissociável, visam garantir direitos ao cidadão. 

A assistência social organiza-se em tipos de proteção, de acordo com a NOB-

SUAS, a proteção social básica destina-se à população que se encontra em situação 

de vulnerabilidade social resultante “da pobreza, privação (ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de 

vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social”. Tem como objetivos 

prevenir situações de riscos por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

Para atender suas demandas prevê o desenvolvimento e a oferta de serviços, 

programas e projetos que devem promover a acolhida, a convivência e a 

socialização de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 
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O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é a unidade pública 

estatal responsável pela organização e oferta de serviços de proteção social básica. 

O CRAS é a referência, no território de abrangência, para oferta da atenção às 

famílias e indivíduos no âmbito da proteção social básica em situação de 

vulnerabilidade social. 

O objetivo da atenção nos serviços ofertados ou referenciados ao CRAS é 

prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no território, 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 

cidadania (MDS, 2009).  

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de 

serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. 

A atenção na Proteção Social Especial tem como objetivo principal a 

potencialização de recursos para a superação e reparação de situações que 

envolvam risco pessoal e social, com violação de direitos (violência física, 

psicológica, sexual, negligência; abandono; situação de rua; trabalho infantil; 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, dentre outras), além da 

prevenção de agravamentos. Dessa forma, a Proteção Social Especial deve 

assegurar atenção especializada às famílias e aos indivíduos em situação de risco 

pessoal e social, com violação de direitos, por meio de serviços especializados de 

caráter continuado. 

As situações de risco pessoal e social, com violação de direitos, atendidas na 

Proteção Social Especial, atingem, em especial, as crianças, adolescentes, idosos, 

pessoas com deficiência e mulheres e suas famílias. 

A proteção social especial estabelece linhas de atuação para trabalhar com 

indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, 

ofertando serviços e programas de atenção especializada visando ao fortalecimento 

das relações familiares e comunitárias e à prevenção de agravamentos das 

situações observadas. Os serviços e programas da proteção social especial 

requerem uma organização técnica e operacional mais específica, pois suas ações 

devem atender a situações heterogêneas, que demandam atendimentos e 

acompanhamentos mais individualizados, considerando a complexidade dos riscos 
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vivenciados, os ciclos de vida e as violações de direitos vivenciadas por indivíduos e 

famílias.  

Para isso, devem se articular com a rede socioassistencial, e com os diversos 

serviços que integram as demais políticas públicas, para integrar um conjunto de 

ações e medidas interventivas e de proteção que possam contribuir para a 

superação da situação vivenciada. Os serviços de proteção social especial também 

têm estreita interface com o Sistema de Defesa de Direitos, exigindo uma articulação 

mais estreita e próxima como o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos 

Tutelares e outros órgãos de defesa e responsabilização. 

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do 

atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se em 

Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. 

A proteção social especial de média complexidade organiza a oferta de 

serviços especializados que requerem maior estruturação técnica e operativa, com 

competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento especializado às 

famílias e aos indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de 

direitos. Devido à natureza e ao agravamento dos riscos, pessoal e social, 

vivenciados pelas famílias e indivíduos atendidos, a oferta da atenção na Proteção 

Social Especial de Média Complexidade requer atendimento especializado, 

individualizado, continuado e articulado com a rede. 

Em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

constituem Unidades de Referência e oferta de serviços especializados no âmbito da 

Proteção Social Especial de Média Complexidade:  

– CREAS  

ra População em Situação de Rua. 

A Proteção social especial de alta complexidade se caracteriza pela 

organização e oferta de serviços que garantam segurança de acolhida a indivíduos 

e/ou famílias, em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, afastados 

temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. Em razão de sua 

natureza, e características das situações atendidas, os serviços de proteção social 

especial de alta complexidade deverão garantir acolhimento e proteção integral, 

ofertando moradia provisória, alimentação, higienização e atendimento 

personalizado, em equipamentos com estrutura física adequada, equipe 
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especializada e/ou capacitada, dentre outros aspectos. Tais serviços devem primar 

pela preservação, fortalecimento ou resgate da convivência familiar e comunitária, 

devendo para tanto adotar metodologia de funcionamento e acompanhamento 

condizente com esta finalidade. 

São serviços da proteção social especial de alta complexidade, conforme 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais: Serviço de Acolhimento 

Institucional – nas modalidades de abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem 

e residência inclusiva – Serviço de Acolhimento em República; Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora e Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 

 

1.2 CREAS 

 

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é a 

unidade pública estatal de atendimento e referência para o acompanhamento 

especializado no SUAS, que oferta serviços especializados e continuados, 

destinados ao atendimento de indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e 

social, com violação de direitos, conforme previsão na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. 

Dada à especificidade das situações atendidas, os serviços ofertados pelo 

CREAS não podem sofrer interrupções, seja por questões relativas à alternância de 

gestão ou qualquer outro motivo. 

Para o efetivo desempenho de suas competências e atribuições, a atenção 

ofertada pelos serviços do CREAS deve orientar-se pela garantia das seguranças 

socioassistenciais, a serem afiançadas aos usuários que acessam seus serviços:  

Segurança de Acolhida: para tanto devem ser asseguradas instalações 

físicas e capacidade técnica da equipe para a recepção e escuta profissional 

qualificada e humanizada que preserve os aspectos éticos e de sigilo, além do 

respeito à dignidade, diversidade e não discriminação. A unidade CREAS deve 

dispor de espaços, equipamentos, mobiliários e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades inerentes aos serviços ofertados. Na acolhida, deve-

se, ainda, proporcionar as informações relativas ao atendimento e direitos que 

cabem às famílias e aos indivíduos. A segurança de acolhida também pressupõe 
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ações de abordagem social nos territórios de abrangência do CREAS, para 

identificar famílias e indivíduos que vivenciam situações de risco social e pessoal, 

como trabalho infantil, situação de rua, dentre outras. 

Segurança de Convívio: O CREAS deve ofertar seus serviços de forma 

continuada direcionando suas ações para a garantia de oportunidades a famílias e 

indivíduo para o fortalecimento, resgate ou construção de vínculos familiares e 

comunitários. O desenvolvimento de trabalho com as famílias e indivíduos visando à 

superação de situações de risco pessoal e social, com violação de direitos, 

prescinde do trabalho com as vinculações familiares e comunitárias. Deve, ainda, 

contribuir para a prospecção dos sujeitos na elaboração de projetos individuais e 

coletivos de vida, com a perspectiva de possibilitar a vivência de novas 

possibilidades de interação familiares e comunitárias e a participação social (NOB-

SUAS, 2010).  

Segurança de Desenvolvimento de Autonomia: a atenção ofertada nos 

serviços do CREAS deve nortear-se pelo respeito à autonomia, pautado na 

concepção de que famílias e indivíduos são autônomos. Nessa direção, o 

acompanhamento deve visar ao empoderamento e ao desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades para o enfrentamento e superação de condições 

adversas oriundas das violações de direitos, na perspectiva da emancipação 

pessoal e social. 

Alguns eixos devem nortear a atenção ofertada pelos serviços do CREAS, 

devendo ser observados, portanto, tanto no processo de implantação e organização 

da Unidade, quanto em seu funcionamento e desenvolvimento de atividades por 

parte da equipe interprofissional. São eles: atenção especializada e qualificação do 

atendimento; território e localização; acesso aos direitos socioassistenciais dos 

usuários; centralidade das ações na família e trabalho em rede. 

A atenção especializada ofertada pelos serviços do CREAS deve ser 

condizente com as demandas das famílias e indivíduos atendidos. Isso significa 

reconhecer que, diante das violações de direitos vivenciadas, cada situação 

atendida demandará um conjunto de atenções específicas, de acordo com suas 

singularidades que, por vezes, requerem uma atenção particularizada e específica a 

cada membro da família e, em outros momentos, demandam intervenções coletivas 

com todos os familiares implicados na situação, com vistas à superação e reparação 
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das situações vivenciadas e construção de novas possibilidades de interação e 

projetos de vida.  

As especificidades das situações atendidas também demandarão a 

articulação com um determinado conjunto de atores da rede, considerando cada 

situação atendida. Assim, reconhecer as especificidades da atenção ofertada no 

CREAS implica assegurar ações planejadas, continuadas e articuladas em rede.  

As situações atendidas exigem do CREAS uma organização técnica e 

operacional bem estruturada para garantir atenção especializada às famílias e aos 

indivíduos. A atenção especializada deve ser realizada por equipe multidisciplinar 

composta por profissionais, de nível médio e superior, habilitados e com capacidade 

técnica para o desenvolvimento das ações que competem aos serviços do CREAS. 

A oferta desta atenção demanda, ainda, maior domínio teórico-medodológico por 

parte da equipe, para atender às situações de risco pessoal e social, com violação 

de direitos, em um determinado território. Nessa direção, ações de capacitação e 

educação permanente, momentos de integração em equipe, trocas de experiência, 

estudos de caso, assessoria de profissional externo, dentre outras estratégias, são 

fundamentais para a qualificação crescente da atenção ofertada nos serviços do 

CREAS. 

Finalmente, pela natureza da atenção ofertada, o CREAS desempenha um 

importante papel, ainda, no que diz respeito à promoção do acesso a direitos, ao 

exercício da cidadania, do protagonismo e da participação social. 

O CREAS existe em Viamão desde o ano 2006, existe apenas um CREAS 

para atender a população de Viamão. O PAEFI (Serviço de Proteção e atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos) inserido dentro do CREAS consiste no apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 

violação de direitos, articulando-se com serviços socioassistenciais, com as diversas 

políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. 

Há aproximadamente um ano e meio quando entrei no serviço os 

profissionais atendiam a todas as demandas, hoje o serviço está dividido em núcleos 

sendo eles: 

Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes e suas Famílias em 

Situações de Violência – CRIAD.  

O Núcleo é composto por duas Assistentes Sociais e uma Psicóloga. 

Atualmente o núcleo está com 86 famílias em atendimento. O núcleo acolhe, 
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acompanha, encaminha crianças/adolescentes vítimas de violência (maus tratos 

físicos, psicológico e sexual) e suas famílias. O fluxo se dá principalmente através 

de encaminhamento do Conselho Tutelar, HPV - CRAI. O trabalho consiste em 

atendimentos individuais e de grupos com crianças, adolescentes e 

familiares/responsáveis. 

 

Núcleo de População de Rua (criança, adolescente e adulto) e PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

O Núcleo é composto por duas assistentes sociais e um educador, atende 

atualmente um total de casos (famílias ou indivíduos) 67 entre 

crianças/adolescentes e adultos em situação de rua e trabalho infantil. Cabe 

salientar, que no caso da população de rua, este número pode ser alterado na 

medida em que muitos usuários são cíclicos (andarilhos, doentes mentais, usuários 

de substâncias psicoativas, imigrantes) procuram pontualmente o serviço e 

abandonam posteriormente o acompanhamento. Também realiza busca ativa, 

mapeamentos, dos locais de maior incidência, formação de vínculos, mobilização e 

articulação da rede do município e da GRANPAL; 

Bem como, atendimento a demanda espontânea, encaminhamentos da rede 

municipal e região metropolitana. 

Núcleo de Atendimento a População Adulta e Idosos 

O núcleo é composto por duas assistentes sociais, visa o atendimento às 

famílias e indivíduos em situação de risco, tais como: violências físicas e 

psicológicas, negligência, abandono, violências contra mulher, violências contra 

PCDs, entre outras situações de violação de direitos. 

As técnicas realizam acolhidas aos indivíduos e família, escuta sensível, plano 

individual de atendimento, estudo de caso, visitas domiciliares, encaminhamentos a 

rede socioassistencial, liberação de recursos cesta básicas e vale transporte 

conforme avaliação socioeconômica. Atualmente o núcleo está com 62 famílias em 

atendimento. 

O núcleo está propondo projeto para 2013 com intuito de qualificar o serviço, 

bem como, efetivar o fluxo dos atendimentos. A equipe irá buscar uma maior 

articulação com a rede socioassistencial e fortalecimento desta rede para 

entendimento e compreensão sobre o serviço do núcleo. Fluxo do serviço, ainda a 

ser trabalhado e efetivado junto á rede. 
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Núcleo do Programa de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto – PEMSE 

O PEMSE é composto por uma assistente social, uma psicóloga e um 

admistrativo, é um serviço que visa proporcionar ao adolescente reflexões sobre sua 

trajetória de vida; participação na vida social e a perspectiva de ressignificá-la, 

através das Medidas Sócio educativas em Meio Aberto (PSC e LA). 

 

1.3 TEORIA X REALIDADE 

 

O serviço vem sofrendo constantes mudanças desde a minha entrada, após a 

divisão por núcleos o serviço ficou mais organizado, aos poucos vamos avançando 

em coisas mínimas, mas necessárias para o funcionamento do serviço. 

Quando cheguei os prontuários ficavam em cima das mesas dos técnicos, 

não tinham arquivos para serem guardados, as listas de atendimentos eram 

enormes, usuários ficavam aguardando mais de um ano para serem chamados para 

atendimento, sendo que tinham situações de risco,  muitas vezes por falha do 

serviço, outras por falta de comunicação com a rede. 

Em determinados momentos questiono qual o real papel do profissional 

dentro deste serviço, pois com o numero elevado das “listas” que só tentem a 

aumentar, fica visível a falta de qualidade dos acompanhamentos que ficam 

fragilizados mediante a falta de tempo hábil para um atendimento eficaz. 

A rotatividade dos profissionais é muito grande, o Município tem poucos no 

quadro, o numero de contratados é elevado, fazendo muitas vezes os atendimentos 

ficarem fragmentados, à medida que estes deixam de compor a equipe e não existe 

um plano de trabalho construído, o concurso público é uma promessa que parece 

distante, sendo que o município tem um prazo para dar inicio ao processo, caso 

contrario ficará sem receber uma quantia significativa para a assistência e pelo que 

percebo é isso que irá acontecer.  

Um usuário é em média atendido por mais de um técnico em um período 

curto devido à saída dos profissionais, a situação salarial dos contratados é 

vexatória, fazendo com que os profissionais não permaneçam por muito tempo. 

Eu componho a equipe que trabalha com crianças e adolescentes vítimas de 

violência ao qual demos o nome de CRIAD, juntamente com outra assistente social 

e uma psicóloga. 



13 

 

As situações de violência contra criança e adolescente que chegam até o 

PAEFI passam antes pelo Conselho Tutelar e pelo CRAI (Centro de Referência no 

Atendimento Infanto - Juvenil), localizado dentro do Hospital Presidente Vargas, em 

Porto Alegre, este deveria ser o fluxo a ser seguido, no entanto, por algumas vezes 

há falta de entendimento dos órgãos encaminhadores principalmente por não 

conhecer os serviços e o fluxo.  

Passamos por crises dentro do serviço, a coordenação técnica não estava 

dando o mínimo suporte para a equipe, ficávamos sem orientações técnicas a 

respeito dos atendimentos, tínhamos que responder ofícios ao Ministério Público 

sem ao menos conhecer e identificar os usuários, pois não havia uma organização 

de arquivos, isso foi um fator desmotivante, pois a demanda era cada vez maior e 

não estava se conseguindo dar conta. 

Ficamos por um período sem atendimento da psicologia, o que era 

fundamental para o núcleo do CRIAD, os grupos com crianças e adolescentes 

também não estavam em funcionamento, ou seja os atendimentos estavam 

acontecendo de maneira precária e inadequada e a equipe cada vez mais 

desmotivada, por diversos motivos como: falta de apoio técnico, como já citado, falta 

de  recursos como carro para realizar visitas domiciliares, falta de espaço adequado 

para os atendimentos e grupos, falta de linha telefônica, falta de acesso a  internet, 

falta de higienização do local de trabalho, entre outros. 

Após longo período de revindicações por parte da equipe, a coordenação foi 

trocada. Tal acontecimento proporcionou mudanças na equipe em relação ao 

trabalho. Ao meu ver, fomos tomados por um sentimento de transformação, apesar 

da  falta de recursos para a realização do trabalho tivemos o suporte da nova 

coordenação para construirmos juntos um planejamento para o serviço com o intuito 

de um atendimento mais qualificado e humanizado. 

Realizamos um plano para cada núcleo, com objetivos, demandas e  

necessidades. Aos poucos retomamos os atendimentos de forma organizada, 

tivemos algumas solicitações atendidas por parte da gestão, como material para 

realização dos grupos com crianças e adolescentes. 

Portanto a realização de grupos dentro do núcleo que atende crianças e 

adolescentes começou a acontecer de modo sistemático recentemente, percebeu-se 

que era fundamental para um atendimento mais qualificado a realização dos grupos. 

Os grupos acontecem quinzenalmente, são realizados grupos com crianças, com 
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adolescentes, com os pais/responsáveis das crianças e outro com pais/responsáveis 

dos adolescentes. O núcleo se dividiu para a realização dos grupos, fiquei 

encarregada juntamente com a psicóloga com o grupo das crianças, a outra 

assistente social faz o grupo com pais e adolescentes. 

Percebemos durante os atendimentos que, as crianças apresentavam 

dificuldades em falar do seu dia-a-dia, de sua realidade, de trazer para a intervenção 

dados do real. Essas dificuldades apareciam principalmente ao relatarem como 

eram seus relacionamentos familiares, convívio com pais e irmãos e as violências 

sofridas. 

Ao constatarmos a dificuldade em ter acesso as reais condições de vida que 

essa criança vivia e principalmente as questões familiares, pois na maioria das 

vezes a criança vai ao atendimento instruída com o que deverá falar e o que não 

deverá expor. 

Visando identificar a real condição de vida de cada criança em atendimento, 

facilitando dessa maneira o acesso as questões de violências vivenciadas por essas 

crianças, inseriu-se o uso de atividades lúdicas no grupo de crianças vitimas de 

violência, passamos a ler histórias, desenvolver brincadeiras, conversas informais, 

desenhos... 

O grupo tem como finalidade fazer com que a criança interaja socialmente de 

forma prazerosa, fazendo com que elas tragam dados do seu cotidiano de forma 

livre e espontânea, sem a necessidade de um atendimento de perguntas e 

respostas. 

Percebeu-se que através do grupo as crianças conseguiam se expressar de 

forma mais espontânea do que em um atendimento individual, trazendo novos 

elementos a serem trabalhados com a família. Atendemos crianças de diversas 

faixas etárias, crianças de três anos que passaram por situação de abuso sexual, 

por isso a importância do trabalho de uma maneira mais lúdica. 

Fomos vendo que o grupo estava dando resultados e isso foi um fator 

motivador para a equipe, posso citar um atendimento em que por diversos meses 

uma menina vitima de abuso sexual, não conseguia se expressar nos atendimentos 

individuais, mal respondia com a cabeça, foi nos atendimentos em grupo que pode 

falar pela primeira vez coisas simples de sua rotina, como era em casa, na escola, o 

convívio com outras crianças, com a inserção no grupo podemos realizar um novo 

plano de atendimento, percebendo suas necessidades e particularidades. 
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Percebemos que os pais também precisavam de um espaço de escuta, troca 

de vivencias, poder falar das suas angustias e anseios, pois nos casos de violência 

contra criança muitas vezes o direcionamento dos atendimentos ficam muito focados 

na criança, esquecendo-se de que o sofrimento se estende a família, foi então que 

iniciamos um grupo direcionado aos pais e posteriormente com adolescentes. 

Um dos principais focos do trabalho neste núcleo é a atenção a vítimas de 

violência. Dessa forma, torna-se oportuno aprofundar sobre a violência  contra 

crianças e adolescentes, tema que desenvolverei melhor no próximo capítulo. 

 

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA VIOLÊNCIA 

 

2.1 VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A violência contra criança e adolescente conforme Guerra (2001) possui suas 

raízes históricas e sociais nas relações entre pais e filhos estabelecidas ao longo da 

trajetória da humanidade. Tais relações são estruturadas e reafirmadas no 

imaginário social na subjugação das relações de poder implicadas entre adultos e 

crianças. Em outras palavras (ADORNO apud GUERRA, 2001, p. 31) constitui um 

modo de relação produzido socialmente, como padrão de sociabilidade, entrelaçado 

a violência estrutural da sociedade contemporânea.  

Conforme Pfeiffer e Salvagni (2005) freqüentemente vítimas de abuso sexual 

repetem o ciclo de vitimização, perpetrando o abuso sexual intergeracional com seus 

próprios filhos, as autoras afirmam que o abuso é propiciado por uma estrutura 

familiar formada de relações intergeracionais marcada por crenças patriarcais. Um 

padrão de estrutura que enquanto fechada em si permanece em sua homeostase 

que perpetua e mantém o abuso como relacionamento familiar. 

O patriarcalismo e o sexismo como sistemas de poderes aprofundaram e 

legitimaram, ao longo da historia da humanidade, a violência entre gerações. Nesta 

forma de violência, as crianças e adolescentes encontram-se em condições de 

submissão hierárquica no ambiente domestico, um fenômeno profundamente 

conectado com as nossas raízes culturais. Isto ocorre pelo fato da família ser 

considerada um espaço inviolável tornando a violência e o abuso sexual um 

fenômeno e uma violação dos direitos humanos de difícil solução e enfrentamento. 
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Chauí (2000, p. 337) afirma que a violência está presente em todo ato que 

reduza o sujeito a condição de objeto, ou seja, "Do ponto de vista ético, somos 

pessoas e não podemos ser tratados como coisas." 

Azevedo e Guerra (1990) caracterizam a violência doméstica contra crianças 

e adolescentes como uma violência interpessoal e intersubjetiva, sendo um abuso 

do poder disciplinador e coercitivo dos pais ou responsáveis, um processo que pode 

se prolongar por meses e ate anos. Pode ser classificada em dois tipos: maus tratos 

e abuso sexual. 

Considera-se maus-tratos o conjunto de atos praticados contra crianças e 

adolescentes, engloba a violência física, sexual, psicológica e a negligencia, e tem 

como conseqüência seqüelas e prejuízo ao seu desenvolvimento bio-psico-social. 

É necessário compreender e analisar o impacto da violência doméstica contra 

crianças e adolescentes, uma vez que afeta profundamente a vida do indivíduo e a 

dinâmica familiar (GUERRA; AZEVEDO, 2001). São considerados quatro tipos: 

violência física, psicológica, sexual (abuso sexual) e negligência. 

A Violência Física corresponde ao emprego de força física no processo 

disciplinados de uma criança, é toda a ação que causa dor física, desde um simples 

tapa até o espancamento fatal. Trata-se em uma transgressão de poder 

disciplinador, que converte as diferenças de idade entre adultos e crianças numa 

desigualdade de poder intergeracional (GUERRA, 2001). 

De acordo com artigo publicado no site do Jornalista Marcos Rolim, acerca do 

relatório da comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul (2011), a violência física como modos de disciplinamento é uma prática 

legitimada culturalmente, transmitida entre pais e filhos, e mantida pela ausência de 

reflexão em relação a tal prática. 

A violência psicológica é definida como toda interferência negativa do adulto 

sobre as crianças formando nas mesmas um comportamento destrutivo. Designado 

também como tortura psicológica, ocorre quando um adulto constantemente 

deprecia a criança e/ou adolescente, bloqueando seus esforços de auto-aceitação 

(GUERRA, 2001). 

A negligência é entendida como a omissão em termos de prover as 

necessidades físicas e emocionais de uma criança e/ou adolescente. Não sendo 

considerada como falta de condições financeiras em prover seus cuidados materiais. 
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A Violência sexual é definida como todo o ato ou jogo sexual entre um ou 

mais adulto e uma criança e adolescente, tendo por finalidade estimular 

sexualmente esta criança/adolescente, ou utilizá-lo para obter satisfação sexual, 

através da coação ou força física. Sua característica principal diz respeito às 

relações de poder constituídas pela faixa etária e pela legitimidade da ascensão 

moral do adulto sobrea criança, em que a vítima não possui capacidade cognitiva ou 

emocional para consentir ou julgar o que está acontecendo. Trata-se da subjugação 

da criança ao adulto a fim de satisfação sexual do adulto ou adolescente mais velho, 

trazendo graves seqüelas ao desenvolvimento emocional e psicológico da vitima 

(BRAUN, 2002). 

Nas situações de abuso sexual os agressores contam com um aliado 

poderoso: o silêncio, o que torna difícil a intervenção. O silêncio das vítimas é 

assegurado pelo medo, vergonha, entre outros fatores ligados à dinâmica da família. 

De acordo com Furniss (1993), o silêncio é parte integrante da dinâmica do 

abuso sexual, constituindo uma síndrome de segredo para a criança, e adição para 

o adulto, em que a “droga” é uma criança. É comum que aquele que abusa tenha 

sofrido abuso físico ou emocional na infância. 

Para Braun (2002), a violência sexual entre crianças/adolescentes e adultos 

não pode ser compreendida fora da dinâmica familiar, somente na relação abusador 

e vítima. Toda família está comprometida e envolvida. Para Furniss (1993), em 

algumas famílias ainda, o abuso sexual possui a função de evitar conflitos familiares 

ou de regular os mesmos. 

Faleiros (2000) sintetiza o abuso sexual como uma situação de 

ultrapassagem de limites: de direitos humanos, legais, de poder, de papéis, do nível 

de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe e compreende, do que pode 

consentir, do que pode fazer, do que pode viver, de regras sociais, familiares e de 

tabus. 

Voltando-se a partir deste entendimento ao fenômeno violência aqui 

posto,conclui-se tratar-se de um fenômeno essencialmente social, não sendo 

possível ignorar os atravessamentos culturais que formam e estão imbricados na 

trama da correlação de poder, exclusão e opressão social que constitui sua 

constelação ideal. 
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Sendo uma violação dos valores universais de liberdade, igualdade e  

cidadania (GUERRA, 2001), tem o profissional compromisso em perseguir uma 

intervenção pautada nestes valores, inseridos no Código de Ética que comunga.   

Desta forma a qualificação contínua, e a atuação consciente nas relações que 

constituem a complexidade do fenômeno, vêm contribuir para a superação das 

relações opressivas e desiguais entre os homens. 

 Durante os atendimentos recebemos encaminhamentos de todo tipo de 

violências: físicas, psicológicas, negligências, etc. Contudo, o tipo de violência que 

mais aparece é a violência sexual. Constatamos que a maioria desta violência 

acontece dentro de casa, pelo próprio pai. E por incrível que pareça muitas vezes a 

mãe já sabia do abuso e se calou, não cabe a nos profissionais julgarmos, pois ao 

verificar o historia familiar, descobrimos que as situações de abuso estão a gerações 

dentro da família, acaba sendo “normal” para essas famílias, é necessário o 

esclarecimento do que é o abuso, pois alguns usuários consideram abuso sexual 

somente quando existe penetração. 

Atendemos casos em que o abusador faz com que o abuso sexual seja uma 

forma de carinho, de brincadeiras, fazendo com que a criança não identifique o 

abuso como uma violência. 

É necessário um trabalho com toda a família, em atendimentos individuais e 

em grupo, para que possa haver uma melhor compreensão da situação vivenciada, 

evitando-se culpabilizar os pais ou responsáveis e sim responsabiliza-los por seus 

filhos. 

Alguns aspectos me chamaram mais atenção durante o processo de trabalho, 

pontos que reconheço como essenciais para a realização de um trabalho mais 

efetivo, a articulação com a rede e o empoderamento das famílias que são atendidas 

no serviço. A seguir falarei mais sobre estes aspectos. 

 

3 TRABALHANDO EM REDE 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE 

 

Um precioso instrumento é o trabalho em rede e este sim é realmente falho 

no município, o dialogo é difícil e fica sempre (com raríssimas exceções) um jogo de 

empurra entre os serviços e profissionais. 
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Nos atendimentos de crianças e adolescente estamos diretamente ligada com 

o Conselho Tutelar, CRAI, Capsi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil), a 

comunicação entre a rede se torna complicada no momento em que os serviços não 

têm um entendimento do papel de cada um. 

A política federal de enfrentamento a violência prevê ações conjugadas entre 

as esferas federais, estaduais e municipais no combate a violência e ao abuso 

perpetrado contra crianças e adolescentes. 

Sendo a violência um fenômeno difuso, de difícil enfrentamento pelo seu 

caráter multicasual, é preciso adotar um paradigma de intervenção profissional 

voltado à articulação em redes, evitando a fragmentação dos serviços e somando 

saberes e esforços, capaz de fazer uma interface com as diversas políticas publicas 

atuando na vulnerabilidade social confrontada. 

Segundo Capra (1997) rede é o padrão da vida, assim a intervenção 

profissional deve partir desta perspectiva sistêmica, como um pano de fundo a fim 

de compreender mais do que superficialmente a problemática do fenômeno a que se 

debruça. 

Como estratégia de enfrentamento a violência contra criança e ao 

adolescente, Amaro (2003) propõe ações de educação e acompanhamento às 

crianças e adolescentes vitimizados e suas famílias, com ênfase na compreensão 

por suas famílias sobre suas necessidades e condições peculiares de 

desenvolvimento. 

Assim como na qualificação da rede de serviços através do aperfeiçoamento 

e capacitação para a prevenção, diagnostico e tratamento de sequelas da violência. 

Segundo a autora:  

 

A implantação efetiva de uma rede especializada e integrada de serviços 
que atenda a criança e o adolescente vitimizado, apoiando/acompanhando 
em sua recuperação traumática e superação de dificulades socioculturais, 
psicossociais e econômicas, relacionadas direta ou indiretamente ao abuso 
(AMARO, 2003, p.136). 
 

 

Segundo Türck (2009) “Uma rede é um sistema de nós e elos capazes de 

organizar pessoas e instituições, de uma forma igualitária e democrática, em torno 

de um objetivo comum” p.39. Para a autora o trabalho em rede está fundamentado 

na autonomia dos profissionais, e em valores, informações e objetivos 
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compartilhados, na vontade coletiva, conectividade e participação entre os atores da 

rede, bem como multiliderança, descentralização e dinamismo. 

Trata-se de uma prática interdisciplinar, uma aliança de forças em prol de um 

objetivo mútuo e no desmonte da violência pela transformação das relações 

autoritárias de poder. 

Para Vasconcelos (2000) o conceito de interdisciplinaridade, é definido como 

o processo de trabalho de um grupo disciplinar conexo capaz de manter relações de 

poder horizontal e interagir coordenadamente em prol de objetivos mútuos, 

construindo concepções teóricas axiomáticas em comum na forma de 

aprendizagem, significações de saber. 

Gentilli (1998, p. 63) vê grande vantagem nas atividades profissionais do 

Assistente Social exercida nas equipes multidisciplinares, onde o produto final da 

prática é consequência do valor agregado por cada profissão, em uma prática 

cooperativa e complementar. 

É na organização e articulação de recursos e ações que é possível instaurar 

um processo dinâmico e cooperativo de intervenção. 

A intervenção profissional nesta perspectiva pode agregar ao processo de 

trabalho um elemento recursivo, em ações que propiciam o aprendizado das 

experiências e da produção de conhecimento a partir do fazer profissional. 

Faleiros (1998) define a rede como a aliança entre atores e forças com ação 

ao mesmo tempo política e operacional, no tocante ao Serviço Social o aspecto 

político ligado à dimensão da garantia de direitos, nos remete ao compromisso com 

o empoderamento do usuário através da articulação e inclusão como elemento ativo 

e atuante da rede em prol do processo de transformação de sua realidade. 

O exercício profissional do assistente social deve agregar valor através de 

uma prática comprometida, onde o trabalho em rede não pode ser “metafórico”, mas 

real, onde não se transforme em um simples “repasse de problemas” de uma 

instituição a outra. Segunda Guerra (2006, p. 3): 

 

A concepção de rede permite que novos parceiros se agreguem, ampliando 
o espectro inicial de organizações. Como parte de uma rede, cada um tem o 
seu papel. Isto implica na mudança de posturas práticas disseminadas em 
serviços e na comunidade – a de não envolvimento com a violência 
domestica dirigida a crianças e adolescentes e a de passar o problema para 
as mãos de outrem. 
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Neste sentido Faleiros (1998) afirma que "É preciso um paradigma de redes 

para romper com os curtos- circuitos, a fragmentação, construído de forma 

conceitual, estratégica e operacional [...]”. 

A área da saúde aborda o fenômeno violência como questão de saúde 

publica. Na concepção do trabalho em rede, é relevante, portanto a abordagem de 

Vasconcelos (2002) ao trabalho de interdisciplinaridade neste campo, onde afirma a 

importância da intervenção interdisciplinar na construção de conhecimentos e 

saberes através da contribuição de cada profissão. 

Porém é fundamental que os profissionais não percam o foco de sua 

intervenção e sejam absorvidos em práticas difusas, subalternas e secundarias, sem 

a personificação de seu fazer profissional, realizando um trabalho burocrático e 

despolitizador. 

Para isto, é necessário buscar a qualificação constante da prática profissional, 

almejando com isso a legitimização do espaço de trabalho do Serviço Social nas 

instituições em que se inserem, fazendo uma ruptura com a identidade atribuída da 

profissão através da construção, atualização e problematização de sua própria 

identidade e fazer profissional. 

A cada indivíduo que toma conhecimento da dinâmica da violência e do abuso 

soma-se a rede um agente transformador como elemento recursivo da própria 

sociedade. Através da informação e da problematização dos valores culturais 

inerentes ao fenômeno enfraquecendo as causas gereadoras dos comportamentos 

violentos.  

Conforme Morin (2005) a cultura está nos indivíduos e os indivíduos 

constroem a cultura que dita seus comportamentos. Nesta abordagem Capra (2002, 

p. 99) complementa ainda que: “A cultura se insere e permanece profundamente 

entranhada no modo de vida das pessoas e essa inserção tende a ser tão profunda 

que até escapa à nossa consciência durante a maior parte do tempo”. 

Desta forma o indivíduo é produto e agente da cultura vigente em uma 

sociedade, sendo possível que também se constitua um agente transformador da 

realidade da qual faz parte. Assim não é suficiente desvendar o fenômeno da 

violência, faz-se necessário propagar um novo paradigma de não violência, a partir 

das concepções apreendidas pela reflexão sobre o fenômeno e sobre uma prática 

capaz de efetivamente intervir e transformar a realidade. 
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O trabalho em rede tem como objetivo integrar as políticas sociais, na sua 

elaboração, execução, monitoramento e avaliação, de modo a superar a 

fragmentação e proporcionar a integração das ações, resguardadas as 

especificidades e competências de cada área. Nessa direção, o trabalho em rede 

pode ser compreendido como:  

 

Um processo que cria e mantém conexões entre diferentes organizações, a 
partir da compreensão do seu funcionamento, dinâmicas e papel 
desempenhado, de modo a coordenar interesses distintos e fortalecer os 
comuns (MDS, 2009, p. 21). 

 

 

Trabalho em rede pressupõe articulação entre instituições e agentes que 

atuam em um determinado território e compartilham objetivos e propósitos comuns. 

Para que haja sinergia e a dinâmica necessário para manter vivo o trabalho 

coordenado e complementar, é importante que exista um processo contínuo de 

circulação de informação, com abertura para o diálogo permanente, capacidade para 

rever processos e fluxos e trabalho, compromisso com o fazer coletivo e postura de 

cooperação individual e institucional e de superação de vaidades. 

Além dos aspectos apontados, o desenvolvimento de ações integradas em 

rede requer, ainda: reconhecimento  mútuo da missão e respeito ao trabalho de 

cada componente da rede;conquista de legitimidade; respeito ao ritmo e ao tempo 

histórico de cada instituição e da rede; instrumentos operacionais que possam 

facilitar as conexões, como reuniões, encontros contatos periódicos, fluxos e 

protocolos pactuados, etc. 

Regido pelo principio da intersetorialidade e da incompletude institucional, o 

órgão gestor de Assistência Social deve buscar a articulação em rede para fortalecer 

a complementaridade das ações dos CREAS com os diversos órgãos envolvidos no 

acompanhamento às famílias e aos indivíduos em situação de risco pessoal e social, 

por violação de direitos. Para tanto, deve primar pela articulação que almeje o 

acesso dos usuários aos demais serviços, projetos e programas que integram o 

SUAS e às outras políticas públicas, considerando a complexidade destas 

situações, que exigem atenções para além das proporcionadas pelo CREAS. 

Nessa perspectiva, também devem ser considerados os órgãos de defesa de 

direitos que têm o objetivo de promover a defesa e o cumprimento dos direitos, bem 
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como a investigação e a responsabilização dos autores de violência, quais sejam: 

Conselhos Tutelares, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Organizações da Sociedade Civil (Centros de Defesa, Fóruns de Defesa de 

Direitos), Delegacias, entre outros. 

O trabalho em rede, coordenado pelo órgão gestor de Assistência Social, 

pode ser fortalecido com a elaboração de fluxos de articulação e protocolos 

intersetoriais de atendimento, com definição de responsabilidades, considerando a 

realidade, os recursos existentes e o respeito ao papel e às competências de cada 

órgão da rede. 

Este processo, a ser realizado com a participação dos diversos componentes 

da rede, contribui, ainda para: clarificar os papéis, responsabilidades e 

competências, otimizar recursos, potencialidades e oportunidades do território, 

identificar lacunas na rede, desenvolver estratégias para o acompanhamento 

integrado as famílias e aos indivíduos estabelecer acordos e pactuações 

institucionais e políticas e redimensionar o trabalho e a atuação da rede, a partir dos 

resultados obtidos, tendo sempre como norte a intencionalidade e os objetivos 

comuns. 

Por fim, destaca-se que tanto o órgão gestor quanto o CREAS, no 

desempenho de suas competências, devem estar atentos ao conjunto dos eixos 

apresentados, visando ao efetivo desempenho do papel do CREAS no SUAS e na 

rede de atendimento. 

No inicio deste ano montamos um esquema dos fluxos, chamamos o 

Conselho Tutelar e o Capsi, foram representantes dos dois conselhos tutelares de 

Viamão e uma representante do Capsi, percebemos que foi importante para um 

primeiro contato, mas será necessário algumas reuniões para clarear com a rede os 

fluxos, já estão agendadas reuniões com a educação, saúde, Conselho Tutelar, 

Juíza da infância e adolescência, será uma longa caminhada mas a partida já foi 

dada. 
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4 EMPODERAMENTO 

  

4.1 EMPODERANDO USUÁRIOS DO SERVIÇO 

 

Viamão é o maior município em extensão territorial da mesorregião 

Metropolitana de Porto Alegre e da microrregião de Porto Alegre e o 7º mais 

populoso do estado, com 260.740 habitantes. 

São elevados os atendimentos nos serviços da assistência em Viamão, o 

número de profissionais é insuficiente para atender a população do município. 

Percebo que os usuários costumam frequentar os serviços como Creas e Cras por 

gerações, é comum ter usuários aos quais os pais já eram referenciados ao serviço 

e o ciclo continua, sendo que falta um trabalho mais focado a fim de empoderar as 

pessoas para que possam superar as situações adversas e possam construir uma 

trajetória com suas próprias pernas. 

Através dos atendimentos fica claro que as pessoas chegam fragilizadas 

pelas situações vivenciadas, mas depois de superado o motivo inicial de 

atendimento surgem outras questões a serem trabalhadas ao qual o profissional 

deve buscar dar autonomia para o usuário. No entanto não é simples, pois as 

pessoas tendem a se acostumar a receber auxilio tornando-se “eternos” 

dependentes da assistência. 

Busca-se fazer um trabalho de empoderamento durante os atendimentos 

individuais e grupos com o intuito que cada individuo se reconheça como autor de 

sua própria história. 

O movimento de empoderamento parte do pressuposto de que os grupos 

marginalizados e discriminados na sociedade sofrem de uma falta de poder que os 

impede de lutar pelos seus direitos e usufruir benefícios econômicos e sociais, assim 

como de participar nas decisões políticas que interferem nas suas vidas. Por esta 

razão, acredita-se necessário que esses grupos aumentem as suas competências e 

o seu poder para mudar esta situação. Nesta perspectiva, o empoderamento pode 

ser definido como: 

 

Um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e de 
instrumentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no 
meio envolvente, que se traduz num acréscimo de poder – psicológico, 
sócio-cultural, político e econômico – que permite a estes sujeitos aumentar 
a eficácia do exercício da sua cidadania.(PINTO, 2001, p. 247). 
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Esta abordagem ultrapassa atitudes paternalistas, de proteção excessiva e de 

tomadas de decisão unilaterais por parte dos profissionais. Seu objetivo é a 

autonomia das pessoas desfavorecidas e a sua participação a um nível de igualdade 

com os técnicos, numa perspectiva de parceria. Isto exige uma mudança de atitude 

dos profissionais, principalmente em relação à partilha do poder e ao 

reconhecimento das capacidades dos seus clientes.  

Para Pinto (2001), o objetivo do empoderamento é fortalecer, em direitos e 

em participação, grupos, pessoas ou populações sujeitas a discriminação e 

exclusão. Por outro lado, também visa fiscalizar os poderes estatais e os grandes 

interesses econômicos, e lutar contra a opressão. Assim, pretende favorecer a 

efetiva participação dos cidadãos na vida social, econômica, política e cultural, e 

uma distribuição mais eqüitativa dos recursos. 

Por esta razão, pode-se dizer que o objetivo da intervenção do Serviço Social 

quando voltada ao empoderamento, se constrói na relação sujeito/estrutura e na 

relação usuário/instituição, em que emerge o processo de fortalecimento do usuário 

diante da fragilização de seus vínculos. 

Segundo Faleiros (2001, p. 49), o Serviço Social é uma profissão que atua 

numa correlação particular de forças, sob a forma institucionalizada, na mediação 

fragilização-exclusão/fortalecimento/inserção social, vinculada ao processo global de 

reproduzir-se e representar-se dos sujeitos em suas trajetórias/estratégias. 

De acordo com o paradigma da correlação de forças, as mediações de poder 

e, portanto, de opressão, subordinação, discriminação, vitimização, fragilização, 

exploração são postas e pressupostas teórica e praticamente implicando o 

compromisso ou engajamento dos assistentes sociais com o fortalecimento do 

oprimido no processo de enfrentamento de sua fragilização, adotando “a práxis da 

política mais vantajosa para as classes e camadas populares” (Faleiros, 2001, p. 

51). 

Judith Lee (1994, p. 13 citada por FALEIROS, 2001), destaca três dimensões 

desse processo voltadas para quais sejam: o fortalecimento do eu, a criticidade e o 

uso de recursos:  

a) fortalecimento do eu: o desenvolvimento do sentido do eu mais positivo e 

poderoso;  

b) a criticidade: a construção de uma capacidade de compreensão mais critica 

das redes das realidades sociais e políticas do meio; 
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c) uso de recursos: fomento de recursos e estratégias ou de mais 

competência funcional para alcançar objetivos pessoais ou coletivos. 

Raichelis (1988, p. 161 citada por FALEIROS, 2001), em sua obra da década 

de 1990, já destacava que mesmo nas gestões técnicas de rotina a assistente social 

sempre trabalhou com a população no sentido de envolver sua participação, além de 

fornecer informações importantes a sua própria organização. A referida autora 

assinala também a extrema heterogeneidade da prática profissional quanto a seus 

vínculos com a população, a organização da equipe, o instrumental utilizado, sua 

orientação e clareza teórico-políticas. 

Portanto é necessário que o profissional esteja qualificado para prestar os 

serviços e atendimentos aos que necessitam, sobretudo no que diz respeito a 

envolver cada individuo em um processo de fortalecimento da autonomia.  

Ainda, pode-se destacar que empoderar pessoas é “tornar possível, ou 

permitir que as pessoas desenvolvam a sua autonomia ou se tornem o que elas 

querem ser” (DOWNIE et al., 1999, p. 165). 

Durante os atendimentos os usuários encontram-se  fragilizados pela situação 

apresentada, nos casos de abuso as mães tendem a super proteger os filhos após o 

ato da violência sexual, culpabilizando-se pela situação ocorrida, muitas vezes 

largando os empregos, deixando de ter uma vida social para dedicar-se 

exclusivamente aos cuidados dos filhos. 

Outras vezes as mães que fazem a denuncia são obrigadas a saírem de 

casa, o município não dispõe de um espaço de acolhida nestas situações. É preciso 

recomeçar uma vida nova, muitas vezes essas mães não trabalham e por isso não 

tem uma renda, é necessário trabalhar com os usuários suas potencialidades, 

buscando a autonomia do sujeito. 

 São ofertados cursos profissionalizantes com possíveis contratações, durante 

todo o curso o usuário é acompanhado pelo serviço e os que conseguem concluir 

percebe-se a satisfação e como se sentem orgulhosos por mais essa etapa vencida. 

Alguns retornam ao serviço para falar de oportunidades de emprego que 

surgiram, enfatizando que agora não necessitam mais de cestas básicas concedidas 

pelo serviço. 

Segundo Enriquez, (1994 citado por FALEIROS, 2001), autonomia significa 

ao mesmo tempo, a capacidade de reproduzir-se na complexidade da historicidade e 

da cotidianidade das mediações de poder, devemos usar a autonomia em nossa 
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vida como uma capacidade de conviver com riscos, incertezas e conflitos da nossa 

sociedade. 

O desenvolvimento da autonomia é um processo de negação da tutela e da 

subalternidade pela mediação da afirmação da própria palavra e da construção das 

decisões sobre seu próprio destino.  

As decisões sobre seu próprio destino, e mesmo sobre seu próprio corpo, são 

limitadas pelas relações de classe, de raça, de gênero, de sociedade local. São, no 

entanto, relações contraditórias de poder e poderes que aumentam ou diminuem no 

enfrentamento de forças.  

Na abordagem do empoderamento o poder provém de várias fontes, sociais, 

econômicas, políticas e culturais, e pode ser gerado e disseminado através das 

interações sociais. É uma forma de interação com dois sujeitos 

(dominador/dominado), mas esta configuração pode ser alterada através de uma 

redistribuição do poder. Assim, para Pinto (2001, p. 251), o poder é entendido como 

capacidade e autoridade para: 

• Influenciar o pensamento dos outros – poder sobre 

• Ter acesso a recursos e bens – poder para 

• Tomar decisões e fazer escolhas – poder para 

• Resistir ao poder dos outros se necessário – poder de 

 

O processo de empoderamento pretende desenvolver todos estes tipos de 

poder. Nesta perspectiva, os conceitos chaves do empoderamento são, de acordo 

com Pinto, 2001, os que seguem:  

• “Advocacy: defesa ou representação do cliente e dos seus interesses junto 

de instituições políticas e sociais e da sociedade em geral. Case advocacy – 

advocacia do cliente (individual). Cause advocacy – advocacia de causas (mudança 

social). O objetivo é sempre a defesa e negociação dos direitos das pessoas ou dos 

grupos excluídos ou diminuídos em poder. No início do processo o profissional tem 

um papel mais ativo, mas depois deve apagar-se para que os clientes tomem em 

suas mãos a sua própria representação.”  

• “Suspensão da descrença nas capacidades das pessoas e dos grupos. 

Evitar as valorações negativas e a infantilização do cliente. ” 

• “Validação, reconhecimento das capacidades de expressão das 

necessidades e interesses das pessoas por si mesmas e partir daí para qualquer 



28 

 

processo de ajuda. Concepção do cliente como um recurso, como agente de 

mudança e não apenas como objeto das mudanças. Não como vítima, mas como 

sobrevivente.” 

• “Comunidade, porque o empoderamento individual é visto como o começo 

de um percurso que visa o empoderamento coletivo de um grupo ou de uma 

comunidade.” 

• “Sinergia, visto que o empoderamento assenta em relacionamentos 

sinergéticos, isto é, em que se conseguem potenciar os recursos e os resultados. 

Está relacionado com o conceito de parceria, em que cada parceiro coloca uma 

contribuição para um fim comum.” 

Embora não exista uma visão homogênea, devido à diversidade de campos 

em que se aplica, podem definir-se ainda, segundo PINTO, 2001, alguns princípios 

orientadores para a prática do Serviço Social numa perspectiva de empoderamento. 

São eles: 

1º princípio: Estabelecer uma relação de parceria com base na igualdade, o 

que implica:  

• ouvir o que as pessoas têm para dizer e partir desse ponto.  

• dar toda a informação que o profissional possui  

• criar um relacionamento de troca, dar e receber  

• pedir tanto ao profissional como ao cliente  

• manter um equilíbrio de poder entre o profissional e o cliente  

2º princípio: Contextualizar sempre a situação individual no meio envolvente  

3º princípio: Centrar o processo na expansão das capacidades e recursos do 

cliente e do seu meio  

4º princípio: Respeitar o ritmo da pessoa ou do grupo e manter a 

continuidade do processo.  

5º princípio: Basear as ações sempre nas preferências e necessidades 

expressas pelas pessoas, grupos ou comunidades.  

6º princípio: Incentivar sempre a participação ativa dos clientes em todas as 

decisões e ações. 

Além destes princípios o processo de empoderamento exige tempo e 

oportunidades para exercitar capacidades e direitos, e fazer uma aprendizagem de 

novas atitudes. Por isso desenrola-se em várias fases, que podem ser assim 

descritas: 
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1 – Tomada de consciência pelos indivíduos ou grupos da sua situação de 

exclusão e falta de poder 

2 – Identificação com outros indivíduos ou grupos em situação semelhante  

3 – Levantamento de competências e recursos necessários para maior 

controle das suas vidas 

4 – Decisão de agir em áreas concretas 

Diante destas questões, acredita-se que o assistente social tem um papel de 

extrema importância no processo de empoderamento dos usuários. Esta importância 

se evidencia tanto através de ações que propiciem o fortalecimento da autonomia 

quanto através da promoção de reflexões voltadas a transformação.  

A intervenção voltada ao empoderamento visa que aquele que se sente 

oprimido ou estigmatizado possa pensar e agir criticamente através do despertar de 

suas potencialidades.  

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência não é um fenômeno isolado em si, está entrelaçada à violência 

estrutural que assola a sociedade contemporânea, reproduz relações baseadas na 

opressão e desigualdades de direitos. 

Quando gerada no ambiente familiar constitui parte de um ciclo que deve ser 

quebrado, pois do micro ao macro sistema suas conseqüências e prejuízos 

envolvem a toda sociedade. 

No enfrentamento a esta grave e complexa questão que ameaça o salutar 

convívio social faz-se necessário a articulação de saberes e esforços entre os 

diversos atores da sociedade, perseguindo a construção de uma consciência de paz 

e justiça. Tornando um imperativo refletir que a violência trata-se de uma forma de 

comportamento, inaceitável em qualquer relação entre pares. 

No que se refere à família, é preciso uma mudança de paradigma das 

relações familiares, rejeitando-se as formas hierárquicas e autoritárias, a fim de 

promover uma nova forma de interração pautada no respeito e na igualdade de 

direitos fundamentais. 

 Torna-se evidente que a violência é a negação da individualidade, a negação 

do direito ao respeito e a dignidade da pessoa humana, direitos estes tão 

fundamentais e inerentes à compreensão da condição humana, que mesmo em 

tenra idade o ser humano pode ressentir-se quando lhe são usurpados. 

Sua naturalização perpetua as chagas da opressão e da injustiça nas 

relações interpessoais, quer na família como primeira unidade de socialização, quer 

nos espaços de trabalho e na sociedade como um todo. Como valor ético cabe 

assim ao profissional refinar sua intervenção de modo não cair em seus meandros, 

em seu legítimo enfrentamento, através da constante reflexão e da assunção de 

uma postura política e atuante na dinâmica das relações de poder que atravessam 

seu cotidiano profissional.  

Ao profissional cabe a promoção e acionamento de estratégias de superação 

às desigualdades sociais, fomentando a reflexão dos usuários sobre a apreensão 

dos direitos, da participação popular nas políticas públicas engendradas e sobre  a 

própria mudança do paradigma na interação familiar e social, buscando a extinção 

da violência como forma de interação nas relações interpessoais. 
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Nesta perspectiva, evidencia-se que no intuito de buscar a proteção ao 

usuário o profissional intervém de modo a propiciar o empoderamento deste, 

incentivando-o a apreensão de direitos. Tal intervenção se deu à luz da 

compreensão da trajetória de cada um bem como da análise de como as 

desigualdades sociais repercutiam na fragilidade e vulnerabilidade destes. 

Abordando a violência contra crianças e adolescentes como uso abusivo de 

poder coercivo e injusto, enquanto negação da condição de cidadão ao qual prediz 

os direitos constitucionais. 

Observa-se ainda que para empoderar é preciso fortalecer a  própria 

identidade profissional e reafirmar as competências da profissão a fim de moldar e 

planejar a intervenção profissionalizante. Parafraseando Amaro (2003), "para 

empoderar é preciso estar empoderado". Desta forma a fim de empreender a defesa 

intransigente dos direitos é preciso também reafirmar sua prática profissionalizante 

segundo os preceitos da profissão em formação. Acreditando que é necessário 

suscitar aos profissionais de serviço social e demais profissionais, a reflexão sobre a 

questão da legitimação da identidade profissional, firmando a própria consciência 

social baseada na concepção identitária. 

Em busca do empoderamento do usuário percebe-se que para ter êxito é 

preciso intervir na estrutura familiar e social em que se insere o fenômeno a fim de 

propiciar a reflexão acerca de tais relações apoiada em um modo de interação 

violenta. Para tanto é preciso buscar  a compreensão e entendimento da  violência 

como fenômeno subjetivo, difuso e que não raramente contem  um grau de 

abstração até mesmo ao profissional que atua junto ao fenômeno, evidenciando nas 

relações cotidianas suas diversas facetas. 

Desta forma conclui-se que é necessário o aprimoramento profissional diário, 

que a gestão deve proporcionar espaços de troca de saberes entre a rede, que os 

serviços possam se reconhecer e conhecer os espaços em volta.  

Nesta caminhada pude entrar em contato com inúmeros casos de violência 

contra crianças e adolescentes e cada novo atendimento percebo a necessidade 

das famílias terem um atendimento de qualidade e não um faz de conta, muitas 

vezes me questiono qual a real eficácia nos atendimentos e acompanhamentos 

realizados pelo serviço e a resposta não me parece a mais otimista. 

Acredito que ainda é longa a caminhada para que a população realmente 

receba o atendimento adequado dentro da assistência social. 
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Os profissionais do CREAS estão cada dia mais unidos em prol de mudar 

essa realidade, é uma luta diária, perseveramos para um atendimento em rede, um 

atendimento onde os usuários possam ser tratados com dignidade, para que 

possam sair fortalecidos a fim de superar as situações de risco vivenciadas. 
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