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Resumo: A discussão contida neste artigo refere-se a problematização sobre o trabalho 
social de competência do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social desenvolvido com famílias e indivíduos que estão em situação de violação de direito 
por ocorrência da violência. Ao debatermos sobre o assunto, elencamos a importância da 
constituição de um trabalho organizado e planejamento de acordo com a realidade social da 
família, o qual exige metodologias que contribuam com o desenvolvimento de 
potencialidades e capacidade protetivas, assim como provoque a efetivação da 
responsabilidade do Estado, por meio das Políticas Sociais, com destaque na Assistência 
Social que deve promover um conjunto de atenções protetivas que garantam seguranças 
sociais e direitos socioassistenciais. Como contribuição indicamos que o trabalho social 
deve ser desenvolvido por uma equipe especializada e o seu conteúdo de acordo com as 
necessidades expressas na realidade social da família. Destaca-se que este conteúdo deve 
ter relação com as seguranças sociais e os direitos socioassistenciais de responsabilidade 
da Política de Assistência Social.  
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Abstract: The discussion in this article refers to questioning about the social work 
competence of CREAS - Specialized Reference Center for Social Assistance developed with 
families and individuals who are in breach of law by the occurrence of violence. In discussing 
about it, we list the importance of establishing an organized work and planning according to 
the social reality of the family, which requires methodologies that contribute to the 
development potential and protective capacity and causes the effectiveness of the State 
responsibility through Social Policy, with emphasis on social assistance should promote a set 
of protective attention to ensure social security and social assistance rights. As a contribution 
indicate that social work should be developed by a specialized team and its contents 
according to the needs expressed in the family's social reality. It is noteworthy that this 
content should be related to social security and social assistance rights the responsibility of 
the Social Welfare Policy 
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É fato que a temática sobre a família tem sido cada vez mais central nas proposituras 
protetivas do Estado, afinal estas se configuram como espaço primordial de proteção aos 
seus membros, o que exige atenções específicas no acesso a um conjunto de garantias 
sociais. Assim sendo, fica a dúvida de como o Estado tem pensado essas proposituras 
diante das realidades sociais das famílias, cujos determinantes são próprios da sociedade 
capitalista.  
Promover essa atenção à família invoca o compromisso da função social do Estado, que 
deve necessariamente, promover iniciativas que desenvolvam atenções compatíveis com as 
demandas das mesmas e que possibilitem a transformação de sua realidade. Estas 
atenções devem compor a materialização da proteção social pública, composto por um 
conjunto de políticas sociais, programas e serviços com público definido  e intencionalidades 
determinadas ao enfrentamento das expressões da questão social.  
Por proteção social pública estamos considerando o acesso a um conjunto de ações que 
permitem o enfrentamento das piores manifestações na vida social, como a pobreza, a 
violência e as desigualdades de acesso a bens e serviços. Sendo assim, concordamos com 
Luciana Jaccoud (2008, pag.58) que define a proteção social como “um conjunto de 
iniciativas públicas ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios 
sociais visando enfrentar situações de risco social ou privações sociais.” 
O alcance dessas proposituras somente se faz possível com o desenvolvimento de um 
trabalho social qualificado no que tange ao enfrentamento das expressões da questão 
social, que rebatem severamente nas condições de vida da família. O resultado desse 
rebatimento se concretiza por meio da manifestação de diversas realidades sociais que 
violam o direito a ter uma vida digna e compatível com as necessidades do desenvolvimento 
humano. 
Nesta direção, tratar da intervenção no âmbito da família nos exige uma reflexão de como o 
Estado tem desenhado sua atuação frente às realidades sociais, destacando as suas 
intencionalidades e os impactos alcançados. 
Com este propósito trataremos exclusivamente do trabalho social desenvolvido no CREAS, 
que atende famílias e indivíduos em situação de violação de direito, com particularidade na 
ocorrência da violência, cuja intervenção exige uma atenção especializada ao que concerne 
essa realidade. 
A nossa análise parte das determinações normativas que direcionam e configuram a 
proteção social pública promovida por meio do CREAS que destaca sobre o trabalho social, 
enquanto uma atenção com foco na família, e que deve ser desenvolvido visando “ao 
fortalecimento da sua função de proteção e atenção a seus membros, prevenindo, mediando 
e fortalecendo condições para a superação de conflitos” (BRASIL, 2011, pg.34) 
Essas normativas determinam ainda que o trabalho social desenvolvido no âmbito do 
CREAS deve “primar pelo acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e 
inclusão na rede, tendo em vista o empoderamento e a potencialização de seus recursos e 
capacidades de proteção” (idem). Isto posto, é fato afirmar que o referido trabalho 
desenvolvido deve enfatizar as capacidades e habilidades da família e de seus membros 
com o intuito de possibilitar o enfrentamento das manifestações da violência, o que exige, 
prioritariamente, o fortalecimento dos vínculos para o estabelecimento do cuidado e da 
reciprocidade.  
A importância do desenho metodológico adotado no trabalho social no CREAS frente à 
proteção das famílias em situação de direito, por ocorrência da violência, merece destaque 
pois necessariamente invoca metodologias inovadoras capazes de alcançar os objetivos 
almejados por essa unidade de serviço da Política de Assistência Social. 
Por meio deste interesse é que a pesquisa de doutoramento intitulada “A Proteção Social no 
âmbito da Assistência Social: uma analise sobre a complexidade das desproteções e os 
serviços ofertados no CREAS", busca compreender o trabalho desenvolvido com as famílias 
atendidas, levando em conta a gravidade das situações e a especificidade da proteção do 
CREAS.  
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2. O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO CREAS: POSSIBILIDADES 
E DESAFIOS 

 
 

É importante que toda metodologia desenvolvida no trabalho social com família esclareça a 
fundamentação conceitual pelo qual é sustentada e que direciona as suas proposituras, 
justamente pelas mudanças de valores que permeiam a sociedade, na qual institui um 
confronto entre o velho e o novo pensamento sobre a família.  
O cenário de mudanças de valores que permeiam a família é observado por meio dos 
debates apresentados, principalmente, pelos meios de comunicação que expõe a família a 
um conjunto de interpretações particularistas de acordo com os valores de quem a profere.  
Desse modo, fica mais do que claro que existe uma moralidade instituída sobre a família 
que é capaz de reforçar padrões conservadores sobre a forma de se organizar e de se 
posicionar na sociedade, onde papéis são definidos sobre a lógica do poder, do machismo e 
muitas vezes da violência. Quando esses padrões são ameaçados de serem modificados, 
fica instituído um conflito de valores que contrapõe qualquer mudança frente ao que está 
posto. Exemplo dessa reação frente às mudanças são as novas formas de casamento 
homossexual, que contrapõe valores intrinsecamente impostos pela sociedade burguesa. 
É fato dizer que essas mudanças apresentam arranjos diferenciados da família, cujos 
valores e sua nova organização contraria o padrão imposto pela sociedade burguesa 
(família nuclear burguesa) em que a regra é a composição de uma família formada por um 
casal heterossexual e seus filhos, necessariamente em quantidade também pre-
determinada, de um a dois filhos.  
No entanto, o que estamos observando é que esse modelo de família tem sido alterado pela 
nova composição em que casais necessariamente não são heterossexuais, nem tão pouco 
com filhos. Outros modelos também se intensificam na sociedade atual, como as famílias 
monoparentais, onde um dos responsáveis cuida de seus filhos sem a necessidade de um 
companheiro (a).  
Maria do Carmo Brant de Carvalho (2014, pg.82) enfatiza essas mudanças exemplificando o 
casamento 

 
Tomemos, como exemplo, as alterações ocorridas na própria convecção do 
casamento. Ao longo do último meio século, especialmente nos países ocidentais, o 
casamento passou a representar, ao menos em principio, um encontro de iguais e 
não uma relação patriarcal; apoiado em laços emocionais, forjados e mantidos com 
base em atração pessoal, sexualidade e emoção, e não meramente determinado por 
razões econômicas, como já fora no passado. 

 
As mudanças trazem impactos não somente aos arranjos familiares, mas também na forma 
como a família é compreendida, o que possibilita um rol de alterações no conceito 
conservador mantido pela história da sociedade burguesa, que de certa forma multiplica as 
formas como a compreendemos. Isto é, há uma mudança conceitual da família composta 
por laços consanguíneos composta por um pai, uma mãe e filhos, para uma família 
reorganizada de acordo com as escolhas dos sujeitos, quer seja sem presença de 
companheiro, quer seja com outra pessoa do mesmo sexo, quer seja as que optam por não 
ter filhos, ou as que são compostas por avós e netos.  
Esses novos formatos, que não esgotamos aqui, são, sem dúvida, bizarros aos olhos do 
senso comum, e tem sido tema de discussões na sociedade, pois contrariam regras 
determinadas ao longo da história da família. Tratar sobre esse tema, sem dúvida, mexe 
com valores pessoais e com a subjetividade das pessoas. 
No entanto, apesar de entendermos que o conceito de família é muito subjetivo, pois se 
sustenta pelas vivências e experiências de cada sujeito, podemos considerar também que 
esta, de modo geral, se configura enquanto um núcleo básico de pessoas, que se 
relacionam, independente dos aspectos consanguíneos ou de parentesco, em que o afeto, a 
proteção, o cuidado, a atenção são características primárias. Além disso, podemos 
compreendê-la como lócus prioritário de manifestação das expressões da questão social 
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como as violências, as desproteções, a fragilização dos vínculos, a ausência ou 
precarização das formas de cuidados básicos de seus membros. 
Nessa situação, a família é concebida enquanto lócus de concentração da proteção social 
do Estado, uma vez que o espaço familiar também é espaço de tensões e manifestação das 
piores formas de violação de direito que põe em risco o desenvolvimento humano de seus 
membros. Isto devido a ser um espaço extremamente privativo, em que o sigilo e o segredo 
são rituais presentes nas relações, o que oculta qualquer forma de violência.   
Segundo Maria Regina Fay de Azambuja  

 
A família, como qualquer outro espaço de convivência, experimenta situações de 
violência, muitas vezes mascaradas pela privacidade e pelos métodos educacionais 
ou de correção, incentivando e explicando a sua reprodução, na medida em que 
seus integrantes levam para os espaços públicos os ensinamentos adquiridos no lar, 
em especial, nos primeiros anos de vida.( AZAMBUJA, s.a,  pg.6) 

 
Partindo disso, podemos compreender a família com um espaço contraditório, onde ocorrem 
diversas formas de relações, constituídas por um conjunto de sentidos calcados em 
binômios que exprimem suas características contraditórias. Estes binômios são 
compreendidos como a junção de dois termos diferenciados, mas que se relacionam 
permanentemente, ou seja estamos tratando da relação entre o amor e o ódio, a proteção e 
a desproteção, o cuidado e o abandono, dentre outros que se manifestam nas relações e no 
convívio da família. 
Estas relações contraditórias presentes no âmbito da família, podem ser compreendidas 
enquanto manifestação das fragilidades em suas relações que são permeadas por sentidos 
diversos que deturpam e contrariam as emoções . Podemos resumir estes binômios em dois 
blocos – os dos aspectos positivos (positive aspects) que contribuem para o convívio e o 
desenvolvimento dos membros da família, além de promover a sua autoproteção, e os 
aspectos negativos (negative aspects) que permeiam as fragilidades e dificuldades da 
família no que concerne ao convívio, cuidado e proteção. Sendo assim discutiremos sobre 
eles. 
O primeiro bloco refere-se aos aspectos positivos, que denominamos como os 
determinantes constitutivos de uma relação saudável e necessária no âmbito da família, isto 
é estamos nos referindo aos sentidos pertencentes nas relações entre os sujeitos, onde a 
aproximação se dá por meio do afeto, da empatia, do cuidado, do respeito, que propicia 
relações e convívio saudáveis necessários para o desenvolvimento humano. Refere-se a um 
ambiente que propicia o pertencimento, o reconhecimento e a compreensão, o que contribui 
para que o sujeito se sinta seguro e protegido, ou seja, estes sentidos possibilitam 
materializar a família enquanto um espaço, que permite relaxar e encontrar amigos 
(HELLER, 1987)2 
Deste modo, considerando esses aspectos positivos, a família se configura enquanto lugar 
de proteção, sendo o espaço em que as pessoas acolhem-se e interagem de forma com que 
o outro possa “refazer-se de humilhações sofridas no mundo externo” (HELLER, 1987, 
pg.10), ou seja, um espaço onde as afinidades se fortalecem e as pessoas se empenham 
uma com a outra. A reciprocidade é uma característica presente na família, sendo as 
diferenças um meio de complementariedade e não de distanciamento. É neste espaço que 
as pessoas se desenvolvem e adquirem valores necessários para suas relações com a 
sociedade.  
A autora enfatiza ainda que  

 
A família permanece sendo a única forma de comunidade real, é a “casa”, o “porto 
seguro” do indivíduo. No mundo externo ninguém tem piedade do outro, ninguém se 

                                                 
2
 O texto de Agnes Heller referenciado neste artigo trata-se da “A concepção de família no Estado de Bem Estar 

Social, que foi publicado na revista Critica Marxista, n. 006, pela Editora Riuniti de Roma, em 1978 (p.141 a 157) 
traduzido por Maria Lucia Martinelli e publicada pela revista Serviço Social e Sociedade, em agosto de 1987, na 
qual utilizamos para esse artigo. 
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interessa pela personalidade do outro e é dentro da família que cada um deseja 
receber atenção, respeito e o reconhecimento da própria personalidade. (idem) 

 
A família possui valor simbólico na vida dos sujeitos, justamente por se caracterizar 
enquanto espaço primário de sociabilidades, na qual são adquiridos os primeiros valores e 
costumes que interferem na forma de se relacionar com os demais grupos da sociedade.  
Agnes Heller (1987, pg.7) relata que Aristóteles considera que toda busca do ser humano é, 
sem dúvida, a vida ou o viver, mas também a “vida feliz” e isto deve ser o compromisso de 
toda família, considerada enquanto um grupo voltado para essa finalidade.  
Não se pode tratar de uma vida feliz sem o apoio de agentes externos, pelo contrário, é 
mais do que necessário à família um conjunto de certezas e seguranças que promovam a 
sua proteção, para que assim disponibilize um ambiente protetivo e feliz aos seus membros. 
É aqui que se insere a necessidade de um Estado protetor e capaz de promover seguranças 
que atendam as necessidades e expectativas dos sujeitos que compõe a família, 
considerando o seu processo de desenvolvimento humano e sua capacidade de participar 
da vida social.  
No trabalho social desenvolvido no CREAS, os aspectos positivos compõem os principais 
objetivos a serem alcançados, na qual se exige empenho da atenção dispensada, pois o 
alcance destes só se faz possível se houver o rompimento de situação de violação de direito 
de um convívio harmônico e protetivo. Sendo assim, o rompimento com os ciclos de 
violência e o fortalecimento dos vínculos é mais do que necessário nas proposituras desta 
unidade de serviço, o que exige um amadurecimento das metodologias empregadas para o 
alcance destes.  
Então, podemos entender que está posta a importância da família, que ocupa lócus 
privilegiado de proteção e de felicidade, essencial para o fortalecimento dos sujeitos ao que 
concerne o enfrentamento das mazelas da questão social, que o expõe a um conjunto de 
situações de riscos e vulnerabilidades. 
Compreendemos que o trabalho desenvolvido pelos CREAS deve almejar o alcance dos 
aspectos positivos, já que sua função é justamente promover e desenvolver habilidades e 
potencialidades na família para o enfrentamento das situações de riscos pessoais e sociais.  
O segundo bloco, que se refere aos aspectos negativos, se sustenta por meio das principais 
manifestações da questão social, no qual a violência, a fragilização dos vínculos, o 
abandono, a insegurança e a desproteção são características emblemáticas, na vida das 
famílias. Assim como as que são atendidas no CREAS. 
Essas manifestações dificultam e fragilizam a convivência, a proteção e o desenvolvimento 
humano, como exemplo temos as crianças e os adolescentes que necessitam dos cuidados 
e da atenção da família para seu crescimento e desenvolvimento, e os idosos que requerem 
atenções específicas ao seu processo de envelhecimento.  
Outro fator que compõe esses aspectos negativos manifestados no âmbito familiar são as 
relações abusivas, na qual o poder é prevalente e subordina um membro ao outro. Essa 
situação possibilita um convívio baseado no medo, na subordinação e na infelicidade, o que 
contraria a ideia de a família se constituir enquanto promissora para uma vida feliz aos seus 
membros, uma vez que a presença do poder e da violência danificam as relações e 
ameaçam a proteção de todos. 
Necessário ainda entender que esses aspectos se configuram em uma relação dialética com 
a totalidade, que se manifestam no âmbito da família, mas tem vinculada às bases 
estruturais da própria sociedade capitalista.  
Ao tornar a violência um dos focos da atenção do CREAS, definindo-a como um dos piores 
aspectos negativos manifestados na família, podemos considerá-la uma realidade que 
assola, oprime e fragiliza as relações, e que condena a vida feliz.  
É fato que a pobreza e a exclusão social se configuram uma das determinações que 
possibilitam a manifestação da violência no âmbito familiar, a qual priva os sujeitos ao 
desenvolvimento de suas capacidades básicas, expondo-os a um conjunto de situações de 
vulnerabilidades e riscos sociais, principalmente por não contar com uma proteção social 
pública capaz de proporcionar garantias sociais e atender suas necessidades humanas.  
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A pobreza enquanto realidade das famílias que acessam aos serviços do CREAS, promove 
um conjunto de privações que viola a dignidade humana, justamente por impedir o acesso a 
um padrão mínimo de vida. Muitas famílias não acessam nem mesmo a uma alimentação 
básica em seu cotidiano, e assim crianças e idosos perdem suas vidas pelo processo de 
desnutrição ou doenças agravadas pela ausência de nutrientes. 
Nesta linha, os aspectos negativos que se manifestam na família se configuram como 
violadores da liberdade da mesma em constituir um espaço harmonioso, protetivo e capaz 
de fortalecer seus membros para o enfrentamento das circunstâncias como a violência. 
Considerando que a liberdade passa então a ser uma ausência na vida dessas famílias, 
podemos considerar que esta fica sujeita a uma autonomia debilitada dos seus membros. 
Sendo assim, os aspectos negativos que se manifestam na família, podem ser 
compreendidos como aqueles que chocam com o princípio da dignidade humana e a 
garantia de uma vida descente ao que concerne a cidadania e a garantia de direitos.  
Compreendemos ainda que o trabalho social do CREAS, deve ter como direção o 
enfrentamento desses aspectos negativos que rebatem severamente a proteção da família e 
a impossibilita de ser um espaço de acolhimento, de valorização, de reciprocidade e de 
felicidade.  
Tendo como base esses dois blocos de aspectos positivos e negativos sobre a família, que 
constituem os binômios que a configura enquanto espaço contraditório é fato considerar que 
o trabalho social desenvolvido por essa unidade de serviço deve conter metodologias 
capazes e condizentes com as necessidades3 das famílias, assim como permitir sua real 
participação na construção de possibilidades para o enfrentamento dessas realidades.  
 
 

3. COMPONENTES ESSENCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DAS METODOLOGIAS 
DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CREAS. 

 
 

Tratar do trabalho social com famílias no âmbito do CREAS exige reconhecer o conceito de 
família que permeia esse trabalho, uma vez que esta é foco de diversas compreensões 
equivocadas e descontextualizadas com a dialética da vida contemporânea. Para nós tratar 
sobre família refere-se a um espaço contraditório, pois, ao mesmo tempo em que é 
compreendida enquanto “ninho protetivo”, também ocupa-se de ser lócus de manifestação 
das piores formas de violação de direito, na qual a ocorrência da violência é emblemática, 
como observamos nas famílias que acessam ao serviços do CREAS.  
Desse modo, a família se configura como unidade de proteção e desproteção o que exige 
uma atenção continuada e específica dos serviços públicos concatenada com a realidade 
vivenciada pela família, no sentido de protegê-la diante dos possíveis agravamentos ou 
ocorrências de novas formas de violência, impedindo assim de promover-se um ambiente 
saudável e “feliz”, como citou Agnes Heller. 
Isto posto, é mais do que necessário dizer que a proposta interventiva do CREAS deve ser 
alinhada à realidade social das famílias, a fim de possibilitar o desvelamento de suas 
trajetórias de vida e reconhecimento dos acontecimentos4 que impulsionaram a ocorrência 
da violência e de outras manifestações. 
Deve se levar em conta, ainda, a capacidade singular de cada família, na qual exprime 
limites e possibilidades diferenciadas e compatíveis com sua história de vida. Isto posto, fica 
claro que nada adianta o planejamento de um trabalho social que não esteja relacionado 
com essas singularidades da família, havendo então a necessidade de uma intrínseca 

                                                 
3
 Necessidades para além das condições materiais, mas de liberdade, de autonomia e de 

reconhecimento para a conquista de uma vida feliz. 
4
 Por acontecimentos estamos referindo a ocorrências na vida da família e do individuo que provocou 

mudança na realidade vivida ou que tornou algo inesquecível e condicionante para outros 
acontecimentos.  
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relação entre as intencionalidades do trabalho social com as capacidades, habilidades e as 
perspectivas da família. 
Nesse movimento, a metodologia do trabalho desenvolvido no CREAS, deve compor 
“instrumentos técnicos e operativos, bases teórico-metodológicas e ético-políticas, que 
possam proporcionar uma aproximação sucessiva e crítica à realidade social, donde 
emergem as situações atendidas.” (BRASIL, 2011, pg.28), ou seja, devem contribuir com a 
compreensão do que está por de trás do estado aparente (visível) das famílias, elencando 
as situações que compõem a realidade social das mesmas, assim como as suas 
potencialidades e fragilidades enquanto necessárias para direcionamento das proposituras 
do trabalho social.   
Esta aproximação com a realidade social da família exige uma fundamentação teórica capaz 
de dar direcionamento e embasamento às compreensões que norteiam o “agir profissional” 
da equipe do CREAS e dar possibilidades de refletir e propor um trabalho social condizente 
com as respostas protetivas necessárias às realidades das famílias. Para isso exige –se 
capacidade profissional de propor metodologias que contribuam com a ampliação do campo 
protetivo destinado às famílias e que sejam capazes de “transformar os pressupostos 
teóricos escolhidos em diretrizes operacionais e detalhar processos e técnicas de 
abordagem no seio das relações sociais que se pretende alterar.” (WANDERLEY, 2008, 
pg.13) 
Com isso, destacamos como princípio do trabalho desenvolvido no âmbito do CREAS o 
desvelamento da realidade a ser transformada, na qual exige especialidades e precauções, 
já que estamos tratando de cenários da violência, onde há pactos de silêncio e segredos 
que põe em jogo a segurança da vida.  
Exige especialidade, como já dissemos, pois demanda conhecimentos, competências e 
atitudes adequadas diante das situações de risco social, que envolvem relações de poder, 
de subordinação e de compromissos pactuados. Precaução, pois, diante dessas relações 
existe a insegurança e a ameaça daqueles que proporcionam a violência sobre aquele que é 
coagido. Exemplo disso é a violência contra a mulher, que exige um conjunto de 
procedimentos e precauções que não exponham a mulher a novas situações de riscos, já 
que desvelou a situação vivenciada.  
A aproximação com a realidade da família requer o reconhecimento e a compreensão dos 
aspectos positivos e negativos que imperam nas relações familiares, na qual as dificuldades 
e as potencialidades são aclaradas e utilizadas como indicativos na construção do trabalho 
social a ser desenvolvido.  Isto também possibilita o desvelamento do perfil das relações 
que sustentam a família, suas fragilidades, expectativas e potencialidades, que devem ser 
extremamente consideradas no direcionamento do trabalho social desenvolvido no CREAS, 
bem como sustentado por metodologias inovadoras e capazes de atender aos objetivos 
dessa unidade de serviço da Política de Assistência Social. 
As metodologias empregadas neste trabalho devem ser fundamentadas teoricamente e com 
intencionalidades claras e condizentes com as expectativas e necessidades das famílias, 
além de apresentar “definições conceituais e teóricas que direcionarão a escolha dos 
caminhos a serem traçados por essas famílias, bem como de instrumentos e técnicas a 
serem utilizadas” (CARDOSO, 2008, pg.199). Isto necessariamente deve ser compostos por 
um repertório de teorias e técnicas inovadoras, capazes de romper com o conservadorismo5, 
que é impregnado por ações tuteladoras e caritativas incompatíveis com o objetivo almejado 
pelo CREAS que é desenvolver um trabalho social especializado capaz de proteger as 
famílias e indivíduos em situação de violação de direito. 
Segundo o Guia de orientações técnicas do CREAS (BRASIL, 2011, pg 28) “a oferta do 
trabalho social nos CREAS pressupõe a utilização de diversas metodologias e técnicas 
necessárias para operacionalizar o acompanhamento especializado”, justamente por se 

                                                 
5
 Exemplo disso são as ações pontuais, assistencialistas e sem uma metodologia fundamentada 

teoricamente, cujas intensões deve estar assentada sob a logica da garantia de uma vida digna. A 
Teoria Funcionalista é um modelo que sustenta o conservadorismo, devido buscar trabalhar com as 
famílias por meio de orientações disciplinadoras de acordo com o aceitável pela sociedade burguesa.  
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tratar de um serviço que tem a finalidade de prevenir a ocorrência, bem como o 
agravamento das situações de violação de direito. 
Mariangela Belfiori Wanderley (2008, pg.13) defende que as metodologias se referem a “um 
peculiar ordenamento da ação, sustentado por um quadro de referenciais teórico-
metodológicos e ético-políticos, bem como pela experiência acumulada no cotidiano do 
trabalho social.” Isto implica conhecimento e experiência da equipe que irá desenvolver o 
trabalho considerando elementos como a visão de mundo, os componentes e 
posicionamentos éticos dessa equipe, bem como sua potencialidade de ser criativa e 
estratégica para o alcance dos objetivos almejados.  
Isto é, o profissional que compõe a equipe do CREAS, deve, sem dúvidas, ter 
posicionamento crítico frente às realidades sociais das famílias, além de apresentar um 
conjunto de saberes para criar estratégias de acesso a resolutividades das situações 
vivenciadas pelas famílias. É fato que é exigido  um profissional criativo, especializado e 
com atitudes adequadas para o enfrentamento das situações de violação de direito. Por fim 
um profissional que não se inquieta e questiona quanto à ineficiência da atuação do Estado 
ao que concerne às garantias sociais.  
Assim, tratar das metodologias que compõem o trabalho social desenvolvido no âmbito do 
CREAS invoca refletirmos sobre a qualificação da equipe, em termos teóricos e práticos, 
que é fundamental à materialização das intencionalidades protetivas dessa unidade de 
serviço. Obviamente, não temos a intenção de sobrecarregar e nem responsabilizar o 
profissional quanto aos resultados e impactos do trabalho desenvolvido, mas sem dúvida, 
estamos enfatizando sua importância, pois se configura como a matéria prima do trabalho 
social, já que é por meio de suas ações que se materializa as intencionalidades de uma 
proposta de trabalho com as famílias, o que exige autonomia e potencialidade no trato das 
questões pertinentes às desproteções das famílias. 
Além da prevalência de uma equipe qualificada com relação às situações de violação de 
direito, se faz necessário outros componentes essenciais à proteção da família no âmbito do 
CREAS, como no caso o acesso aos direitos socioassistenciais e a garantia das seguranças 
sociais, enquanto compromisso e responsabilidades protetivas da Política de Assistência 
Social. Importante ressaltar que o conteúdo que preconiza tanto as seguranças como os 
direitos socioassistenciais são exigências no trabalho social desenvolvido com as famílias, 
considerando que indicam a proteção de assistência social diante das situações de 
vulnerabilidades e riscos sociais.  
Segundo Vania Nery e Maria do Rosário C.S. Gomes (2013)  

 
Um ingrediente necessário, sem dúvidas, é o aprofundamento das expressões do 
conteúdo socioeducativo esperados para as diferentes abordagens adotadas no 
CREAS. O saber a ser construído neste campo deve considerar o modo como as 
seguranças sociais se expressam no trabalho socioeducativo da Política de 
Assistência Social no enfrentamento do risco social e da violação de direitos. (NERY 
e GOMES, 2013, p. 27) 

 
A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais considera essas seguranças sociais 
como “aquisição” para as famílias e indivíduos que acessam os serviços ofertados pela 
Política de Assistência Social, como é proposto em sua matriz de identificação. Tais 
seguranças se dividem em: segurança de acolhida; segurança de renda; segurança do 
convívio familiar, comunitário e social; segurança do desenvolvimento da autonomia 
individual, familiar e social; segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 
As seguranças sociais6 são compreendidas como direito do sujeito que acessa os serviços 
socioassistenciais da Política de Assistência Social, e que por isso não poderia deixar de 
compor o conjunto de elementos necessários às propostas metodológicas do trabalho social 

                                                 
6
 Ver sobre a discussão destas seguranças na dissertação de mestrado “A proteção social no âmbito 

da Política de Assistência Social: uma analise sobre as seguranças sociais”, disponível em 
www.bibliotecadigital.uel.br 
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desenvolvido no CREAS, dado a sua real importância frente às gravidades das situações de 
vulnerabilidade e risco social. 
Sendo assim, torna-se imprescindível a garantia dessas seguranças sociais para promover 
o acesso a direitos e a conquista da autonomia dos grupos vulnerabilizados, nos quais se 
faz necessário o provimento de “meios para o reforço da auto-estima, autonomia, inserção 
social, ampliação da resiliência aos conflitos, estimulo à participação, equidade, 
protagonismo, emancipação, inclusão social e conquista de cidadania” (SPOSATI, 2004, p. 
43). 
Com isso, as seguranças sociais assumem a importância no campo protetivo das famílias, 
pois garantem um conjunto de provisões necessárias ao atendimento de suas demandas. 
Vale lembrar ainda que, tais seguranças devem compor o conteúdo do trabalho social com 
famílias nos dois níveis de proteção da assistência social, sendo que na atenção promovida 
pelo CREAS é mais do que justificável sua garantia, pois trata-se de sujeitos com direitos 
violados e em situações de extremo risco, como no caso, a violência. 
As seguranças sociais são materializadas por meio dos serviços, programas, benefícios e 
ações que devem compor as metodologias escolhidas para direcionar o trabalho social com 
a família, cuja intencionalidade deve ser a proteção a seus membros, uma vez que estas 
são compreendidas como mecanismos que devem possibilitar a promoção e a inclusão 
socioeconômica dos indivíduos e famílias que estão desprovidos da atenção protetiva do 
Estado, bem como promover a prevenção das situações de vulnerabilidades e dos riscos 
sociais e/ou seu agravamento. 
O termo “segurança”, embora utilizado em referência a diversas áreas da vida humana e em 
diversos aspectos, como no trabalho, na rua, na escola, no lazer, na tecnologia, no meio 
ambiente, nos ciclos de vida, nos negócios e na vida privada, neste trabalho refere-se à área 
social7, vinculado à garantia de satisfação das necessidades sociais e da convivência 
familiar e comunitária, além do desenvolvimento das potencialidades, da autonomia para 
exercitar escolhas, da independência pessoal e do protagonismo social. Remete à ideia de 
proteção perante as vulnerabilidades e riscos sociais vivenciados por indivíduos, famílias e 
comunidade, não só quando já estão instalados, mas enfrentando também o desafio “de 
evitar a desproteção, a vulnerabilidade e prevenir a violação de direitos nos campos da 
sobrevivência, autonomia, acolhida e convívio” (JACCOUD, 2007, p.34).  
É sob essa lógica que a Política de Assistência Social se apresenta, com base em seus 
princípios e diretrizes, como uma das políticas sociais cuja responsabilidade é a de manter 
uma rede de serviços e benefícios socioassistenciais, compondo “um conjunto de certezas e 
seguranças que cubram, reduzam ou previnam situações de risco e de vulnerabilidades 
pessoais e sociais” (YAZBEK, 2008, p.99).  
Sendo assim, o trabalho com famílias desenvolvido no CREAS, unidade de serviços da 
Assistência Social, tem por responsabilidade promover ações que garantam essa 
segurança, considerando sua relevância diante das garantias protetivas às famílias, a fim de 
superar e romper com o processo de desproteção, de vulnerabilidade, de risco e de 
sofrimento social humano. 
Coadunado a essas seguranças, é fato ainda afirmar que a Política de Assistência Social, 
tem a função de garantir um conjunto de direitos socioassistenciais, na qual se configuram 
segundo o texto da PNAS (2004, pg. 40) 

 
Direito ao atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de procedimentos 
vexatórios e coercitivos;  
Direito ao tempo, de modo a acessar a rede de serviço com reduzida espera e de 
acordo com a necessidade;  
Direito à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles com 
vivência de barreiras culturais, de leitura, de limitação física; 

                                                 
7
 Na perspectiva do campo de produção e reprodução de relações sociais na sociedade capitalista 

contemporânea, que desencadeia vulnerabilidades e riscos sociais na vida de indivíduos e famílias, 
traduzindo-se em precarização do mundo do trabalho, esgarçamento do tecido social, fragilização na 
área de recursos pessoais, dos direitos e das relações em geral. (MUNIZ et al, 2007, p. 38) 
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Direito ao protagonismo e manifestação de seus interesses; 
Direito à oferta qualificada de serviço; 
Direito à convivência familiar e comunitária.  

 
Diante destes direitos, é claro afirmar que toda e qualquer ação promovida no âmbito da 
Política de Assistência Social deve ser organizada com base nos princípios que direcionam 
e fundamentam os mesmos, que estão intrinsicamente vinculados a proteção dos sujeitos 
atendidos. No caso do CREAS, ao tratar das situações de riscos, é mais do que necessário 
a garantia destes direitos, na qual damos ênfase ao direito de acessar a um serviço com 
qualidade, capacitado e especializado na realidade das famílias que vivencia as piores 
formas de violência intrafamiliar. 
Com isto a qualidade dos serviços é uma responsabilidade da Política de Assistência Social, 
pois é um dos requisitos para garantia da proteção social das famílias, uma vez que a 
qualificação dos serviços possibilita, em primeiro lugar, o pronto atendimento ao usuário 
sem que ele seja exposto à situações de humilhação, fragilidade ou inferioridade e, 
principalmente, à sensação de culpa pela condição em que se encontra.8  
Esta ideia sobre o sujeito atendido vem de encontro com a defesa do direito ao 
protagonismo e à manifestação de seus interesses, na qual o mesmo deve ser 
compreendido enquanto capaz de promover escolhas e decisões sobre sua vida. A família, 
no caso, tem o direito de ser ouvida por meio de uma escuta qualificada, onde seus medos, 
suas inseguranças, dificuldades e perspectivas frente a vida são consideradas enquanto 
fator essencial para a elaboração de uma proposta de intervenção. 
Cabe ainda, enquanto direito do sujeito/família, o acesso às informações, na qual os 
profissionais, quando desenvolvem suas ações, têm como compromisso ético e político um 
conjunto de atribuições, dentre os quais estão a informação e a orientação sobre os serviços 
socioassistenciais, os direitos sociais garantidos e reclamáveis e os mecanismos de 
reclamação destes direitos. A relação com as famílias e seus membros deve ser 
democrática e promissora na construção do seu processo emancipatório. 
Quanto ao direito de convivência familiar e comunitária é necessário ressaltar que, embora 
em algumas situações de risco social o distanciamento do indivíduo de seu núcleo familiar 
seja necessário, os serviços socioassistenciais devem priorizar o fortalecimento do papel 
protetivo da família e não perder de vista a perspectiva de retorno do individuo a esse 
núcleo ou de construção de novos vínculos com outros membros da rede familiar.  
Sintetizando, os desafios relacionados à função de defesa social e institucional da 
Assistência Social abrangem a responsabilidade de dar publicidade aos direitos 
socioassistenciais para, através da informação, possibilitar aos usuários a condição de 
requerê-los, favorecendo assim, não só a conscientização como também o exercício da 
cidadania. Isso requer que a rede socioassistencial esteja organizada de forma a atender 
esses preceitos, e que operadores e usuários da política possam contar com “espaços e 
oportunidades para o exercício da cidadania ativa no campo social, atuando sob o princípio 
da reciprocidade, baseada na identidade e reconhecimento concreto” (BRASIL, 
NOB/SUAS/2005, p. 93). 
Assim, nunca é demais reafirmar que, pautada nas noções de emancipação, liberdade e 
autonomia da pessoa em condição de vulnerabilidade, a perspectiva da defesa dos direitos 
socioassistenciais no SUAS- Sistema Único de Assistência Social impõe um tratamento 
dirigido pelo princípio da dignidade humana, com a oferta de possibilidades de autonomia, 
protagonismo e desenvolvimento de capacidades. 
 
 

                                                 
8
 O sujeito atendido pela Assistência Social foi visto, historicamente, como incapaz para o 

conhecimento e a compreensão das ações e, por conseguinte, de participar delas, o que o tornou 
alvo de situações tuteladoras e assistencialistas, em que “outros faziam por ele”, devido à sua 

suposta incapacidade de fazer por si mesmo. Hoje, com os novos princípios da Assistência Social, 

busca-se romper com estes comportamentos que ferem a lógica de ser o usuário reconhecido como 
participante e protagonista no processo decisório que envolve os seus direitos. 
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4. ASPECTOS CONCLUSIVOS 
 
 
Diante do exposto é fato considerar que a garantia de um trabalho social com famílias 
capazes de assegurar proteção social condizentes com as necessidades vivenciadas, exige 
um investimento público por meio da responsabilidade protetiva do Estado, que assegure o 
acesso a garantias sociais capazes de proteger as famílias. 
É fato afirmar que o cotidiano no âmbito do CREAS é, sem dúvida, um espaço contraditório 
entre a negação do direito e a busca pelo direito no sentido de promover a proteção dos 
sujeitos que ali chegam, sendo um lócus onde o profissional se ocupa de articulações 
estratégicas no sentido de garantir o acesso a uma proteção compatível. O compromisso 
ético do profissional é que determina este movimento no cotidiano, no qual deve estar em 
constante aprimoramento, visto a dinamicidade dos acontecimentos e das manifestações 
inovadoras que se materializam na vida do sujeito, requisitando assim respostas inovadoras 
e diferenciadas.  
Ocupar-se do cotidiano do CREAS para desenvolver intervenções inovadoras e estratégicas 
é, sem duvida um dos requisitos para promover a diferença na atenção do mesmo, que deve 
ser especializada no que tange às situações de violação de direito, com ênfase na 
ocorrência da violência. 
Essa intervenção inovadora e estratégica deve se distanciar do senso comum que 
impulsiona ações pontuais, funcionalistas e acríticas, na qual não contribuem com a 
transformação da realidade do sujeito. Isto é, atuar com base no conhecimento do senso 
comum impossibilita um olhar questionador sobre as coisas e os fatos que são essenciais 
para o desvelamento das realidades.  
Com isso cabe finalizar que o processo de intervenção no cotidiano do CREAS é algo 
bastante tenso, onde o profissional é posto como peça chave na oferta de uma atenção 
especializada, mas que por outro lado não pode ser sobrecarregado e nem responsabilizado 
unicamente por esta ação, sendo necessário o interesse e o compromisso do Estado em 
promover processos de capacitações continuadas, além de permitir e provocar um conjunto 
de outros fatores como o desenvolvimento de competências e habilidades e a motivação 
para novos conhecimentos, importantes para os enfrentamentos sobre os limites protetivos 
do Estado e a necessidade de proteção do sujeito. 
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