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RESUMO: O presente artigo apresenta a temática ‘Violência contra a Mulher’ e a intervenção do 
espaço sócio-ocupacional do Serviço Social no âmbito do CREAS no município de Colombo/PR, 
região metropolitana de Curitiba. Sua importância justifica-se por esta ser uma das graves 
expressões da Questão Social e, portanto, objeto de trabalho profissional do Assistente Social. 
Para tal, apresentamos o fluxo de atendimento do CREAS, o trabalho desenvolvido pela equipe 
no ano de 2017, ressaltando a importância da articulação da rede, que representa também, a 
indicação e orientação do trabalho futuro e consolida a intenção conjunta das várias políticas 
públicas comprometidas num dado momento histórico em Colombo de enfrentamento à violência 
doméstica. Buscamos socializar esta experiência como forma de reconhecer a importância do 
enfrentamento à violência doméstica e explicitar sua necessidade. 
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INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura, podemos observar altos índices de violações de 

direitos e violência entre elas a que destacamos neste texto, a violência contra a 

mulher, pela condição de gênero. A Liberdade se configura como um direito, e a 

mulher vítima de violência perde este direito uma vez que sua rotina diária passa 

a ser afetada pelo medo de seu agressor, impossibilitando-a de ir e vir livremente, 

por isso, por muitas vezes precisam ser acolhidas e o endereço do local de 

acolhimento mantido sob sigilo.  
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O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é 

o órgão que atua no atendimento a indivíduos que se encontram em risco social 

ou que tiveram seus direitos violados. Diante dessa definição a mulher vítima de 

violência seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, se encaixa no 

público-alvo desse serviço, uma vez que teve seus direitos violados. Em 

Colombo conquistou-se um local para acolhimento destas mulheres o qual 

chamamos de Casa da Mulher Colombense. 

O objetivo deste artigo é sistematizar e socializar a experiência vivida em 

Colombo como forma de reconhecer a importância do enfrentamento à violência 

doméstica e explicitar sua necessidade. O Caminho escolhido foi primeiro 

abordar a questão da violência contra a mulher, identificando sua incidência no 

município de Colombo a partir do trabalho realizado pelo CREAS, um dos 

equipamentos que compõe a rede de apoio.  

Segundo, o aporte teórico e legal acerca da temática como instrumento 

de compreensão e intervenção na realidade, nesse caso, a superação da 

violência doméstica; descrevemos as ações desenvolvidas pelo CREAS, onde 

se evidenciam o saber profissional na mediação dos casos de violência 

doméstica com o desenvolvimento de um trabalho técnico e político realizado em 

rede, de forma interdisciplinar e articulado, e considerando que a questão em 

debate é estrutural. 

Por fim, apresentamos o fluxo de atendimento da rede que ao mesmo 

tempo que representa um resultado do trabalho em rede é a indicação e 

orientação do trabalho futuro e consolida a intenção conjunta das várias políticas 

públicas comprometidas num dado momento histórico em Colombo de 

enfrentamento à violência doméstica. 

E por fim nossas considerações finais, apresentando alguns elementos 

que consideramos benefícios frutos da articulação, e reafirmando nosso 

compromisso ético e político com a superação de todas as formas de injustiça e 

opressão. 

 



 

 VIOLENCIA CONTRA A MULHER; UM BREVE LEVANTAMENTO 

A violência contra a mulher tem sido uma problemática recorrente na 

sociedade brasileira. As pesquisas mostram, há anos, os números da violência 

contra as mulheres no Brasil. Apesar de nos últimos anos fazer parte do debate 

público como prática intolerável, no entanto, pouco se mudou. Segundo dados 

recentes de um levantamento do Data folha feito em fevereiro 2019, 

encomendada e divulgada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública7 

(FBSP) para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no Brasil, no 

último ano, um milhão e seiscentas mil mulheres foram espancadas ou sofreram 

tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto vinte e duas milhões (37,1%) 

de brasileiras passaram por algum tipo de assédio; 42% ocorreram no ambiente 

doméstico. Os novos dados confirmam índices de outras pesquisas que apontam 

que grande parte das mulheres sofrem violência de agressor conhecido (76,4%) 

e ainda que mulheres pretas e pardas e jovens são mais vitimadas.  

Historicamente, se tem resistido através de movimentos sociais e 

feministas, afirmação da igualdade entre os sexos, reconhecidas e 

materializadas por meio de direitos civis, políticos, socais, econômicos, 

trabalhistas entre outros.  

No campo legal, o Brasil conquistou uma das melhores leis do mundo para 

a defesa das mulheres, a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, é 

considerada o principal marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar 

contra as mulheres no Brasil. Conforme a Lei: 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. (Artigo 2º, Lei Maria da Penha nº 11.340/2006) 
(Brasil, 2006). 

Ainda, é um grande avanço no marco legal para o atendimento às 

mulheres vítimas de violência doméstica, pois tipifica os crimes contra as 

mulheres e também estabelece procedimentos judiciais e policiais. 

 
7  http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-
mulheres-no-brasil-2-edicao/ Acessado em: 31/07/2019. 

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mulheres-no-brasil-2-edicao/
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mulheres-no-brasil-2-edicao/


 
“Tipifica a violência doméstica como uma das formas de violação dos 
direitos humanos. Altera o Código Penal e possibilita que os 
agressores sejam presos em flagrante, ou tenham a prisão preventiva 
decretada, quando ameaçarem a integridade física da mulher”. 
(BRASIL, 2006, p.08). 

A violência contra a mulher é uma das violações de direitos a dignidade 

da pessoa humana que ocorre desde os tempos mais remotos e é disseminado 

através de culturas, costumes, religiões, preconceitos e da discriminação de 

gênero; de acordo com Jesus (2015) a violência contra a mulher pode ser 

entendida como a violência de gênero, que é quando por questões culturais a 

sociedade incentiva que o homem deva exercer dominação sobre as mulheres, 

ou seja, a mulher pode ser agredida unicamente por ser mulher, já que isso a 

coloca em uma posição inferior ao homem, desse modo à violência física, moral 

ou sexual são legitimadas pela sociedade em razão de valores primitivos e 

patriarcais. 

Segundo Rocha (2007) o ambiente doméstico é o mais oportuno para 

incorrer em práticas de violência contra a mulher, uma vez que na grande maioria 

dos casos os agressores são pais, companheiros, irmãos, padrastos ou outros 

sujeitos que fazem parte do núcleo familiar da vítima. 

 

O SERVIÇO SOCIAL NA DEMANDA DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER 

NO CREAS 

Desde o surgimento do Serviço Social no Brasil, em 1936, ele está conexo 

às transformações econômicas, politicas e sociais, inerente ao modo de 

produção capitalista e das suas mais diversas expressões da questão social8 

explicitada no acirramento das contradições das relações capital versus trabalho 

pelas quais atravessavam o Brasil. 

 
8  Utilizamos a concepção de questão social mais difundida no Serviço Social, de 

CARVALHO e IAMAMOTO, (2008, p.77): “A questão social não é senão as expressões do 

processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 

político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e 

do Estado”. 



 

Nesta lógica, o debate e instrumentalidade da (o) assistente social no 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher tornou-se objeto de atuação 

profissional, e desafio de formular uma práxis eficiente e intervenção desse tema. 

Destacamos o trabalho desenvolvido no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), como espaço de defesa e 

garantia de direitos da mulher vítima de violência. O CREAS é uma unidade 

pública da política de Assistência Social onde são atendidos famílias e indivíduos 

que estão em situação de risco pessoal ou social ou tiveram seus direitos 

violados; deve, obrigatoriamente, ofertar e referenciar serviços especializados 

de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, por violação de direitos, conforme dispõe a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais; o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Famílias e Indivíduos (PAEFI). (Caderno 04 CREAS, pag 20). 

Para Silva (2012) uma abordagem que contemple a família como um todo, 

representa um grande desafio para o CREAS, pois estender as ações de forma 

mais efetiva aos membros da família (incluindo o próprio agressor) da vítima 

dessa violência é uma ferramenta essencial para o enfrentamento dessa 

situação, pois, ao focar apenas na vítima ignorando seu histórico sociofamiliar, 

as ações estão fragmentadas, afinal só contemplam uma parte do processo. No 

CREAS de Colombo, temos grupos de mulheres, de homens e ainda de crianças 

e de adolescentes nos quais trabalhamos esta temática.  

No município de Colombo/PR o serviço de atendimento a mulher vítima 

de violência está estruturado e construído com instituições, agentes e serviços 

que possibilitem o caminho menos dolorido de auxilio a vítima, assim como seu 

resguardo e segurança e sua reinserção no meio social, de trabalho e autonomia.  

 

CONSTRUÇÃO DE FLUXO9, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

OCUPACIONAIS  

Em novembro de 2017 a Secretaria de Assistência Social, juntamente 

com o Ministério Público e o Poder Judiciário, Delegacias de Colombo e o 

 
9 Fluxo construído pela rede de enfrentamento à violência doméstica em Colombo em 
2017 



 

CAEX/NATE, deram o pontapé inicial para a construção de uma rede de 

enfrentamento à violência doméstica no município de Colombo. Realizaram 

reuniões, trocaram informações sobre a realidade vivida por cada equipamento, 

conheceram uns aos outros do ponto de vista das competências, limitações e 

dos esforços colocados por cada um. Desse movimento surgiu a rede municipal 

de enfrentamento à violência doméstica, que reuniu secretarias (Assistência 

Social, Saúde, Educação) Ministério Público, Poder judiciário, e Polícia Militar 

(através do 190) e Polícia civil (duas Delegacias de Colombo). 

Desse processo a rede construiu um fluxo que reúne todos os 

equipamentos dos órgãos de defesa e garantias de direitos e do poder judiciário. 



 

 

Inicialmente se fez necessário conhecer os órgãos, porta de entrada, que 

encaminharão os casos de violência doméstica para o CREAS, sendo 

identificados os seguintes: CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 

Escolas; CMEIs (Centros Municipais de educação Infantil); Unidades de Saúde; 

Hospitais; Conselho Tutelar; Casa da Mulher Brasileira de Curitiba; CREAS de 

outras cidades; Delegacia de Colombo; Disque 100; Denúncia anônima no 

CREAS; Ministério Público; Poder Judiciário, 2ª e 4ª Vara Criminal de Colombo; 

busca espontânea; e ainda outros equipamentos da rede socioassistencial. 



 

Chegando no CREAS a mulher vítima de violência é acolhida, conforme 

fluxo de atendimento, que neste caso desenvolve as ações: atendimento 

psicossocial; escuta qualificada; atendimento individual; acompanhamento na 

delegacia para registro de Boletim de Ocorrência; acompanhamento para IML 

(corpo e delito); acolhimento na casa da mulher colombense, encaminhamento 

para acesso a outros serviços; informação para MP; visita domiciliar; contato 

telefônico; encaminhamento para atendimento da rede local; apoio para mudar 

a residência para lugar seguro; apoio jurídico; e assessoria para guarda e pensão 

alimentícia.  

Importante destacar que a escuta qualificada é realizada pela equipe 

técnica, assistente social e psicóloga, com capacidade para a recepção e escuta 

profissional qualificada, orientada pela ética, sigilo e pela postura profissional de 

respeito à dignidade, diversidade e não discriminação.  

No momento o CREAS dispõe de uma sala com infraestrutura física e 

acessibilidade adequada no térreo, a sala do 2º piso é usada quando há dois 

atendimentos simultâneos. Este é o momento em que as técnicas fazem a 

acolhida que pressupõe conhecer cada família e indivíduo em sua singularidade, 

demandas, potencialidades e proporcionar informações relativas ao trabalho 

social e a direitos que possam acessar, assegurando-lhes ambiência 

favorecedora da expressão e do diálogo.  

Finalmente, a oferta de serviços pelo CREAS tem consonância com a 

situação identificada para que a mulher possa encontrar a acolhida e 

encaminhamentos necessários às suas demandas.  

Dentro dos serviços ofertados pelo CREAS, para estas usuárias, 

desenvolvem em continuidade as medidas iniciais, a construção de um plano 

individual/ou familiar; orientação e informações sobre direitos e serviços 

ofertados no município; defesa e apoio jurídico; realização de grupo mensal de 

mulheres; e realização de grupo mensal de homens.   

O grupo de mulheres tem o objetivo de construir um processo de formação 

e aproximação das mulheres, entre si e da Equipe de Referência do CREAS, 

com vista a sua organização, apoio e fortalecimento; aborda temas pertinentes 

como: a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica; a desmistificação do 

senso comum sobre a violência contra mulher; a cultura do Estupro e 



 

naturalização das violências; relacionamentos abusivos (ciclo da violência, 

dificuldade de denúncia, preconceitos sociais); Lei Maria da Penha; feminicídio; 

e outros.  

O grupo de homens tem o objetivo de criar um espaço de reflexão acerca 

da Violência Doméstica e as consequências que a mesma traz para a vida do 

agressor, da vítima e da família como um todo, tendo como perspectiva a 

superação da violência. Aborda temas como: o papel da Rede de Enfrentamento 

à Violência Doméstica; a cultura do Estupro e naturalização das violências; os 

relacionamentos abusivos (ciclo da violência, dificuldade de denúncia, 

preconceitos sociais); a Lei Maria da Penha; o feminicídio.  

A metodologia utilizada é baseada nos princípios da educação popular 

freireana e estão relacionados à mudança da realidade opressora, o 

reconhecimento, a valorização e a emancipação dos diversos sujeitos individuais 

e coletivos. Portanto, construída pela horizontalidade das facilitadoras e 

participantes, partindo de uma perspectiva dialógica e emancipadora para todas 

as sujeitas políticas, que aprenderão e compreenderão simultaneamente uma 

com as outras. Incentivamos que haja intervenções e questionamentos, partindo 

da perspectiva de que os temas expostos podem ser enriquecidos diante da 

vivência compartilhada das participantes. Por isso, o tempo sugerido de cada 

encontro é de 1h30min, incluído neste tempo espaço para 

falas/intervenções/perguntas. 

 

CONSTRUINDO UM TRABALHO EM REDE; AVANÇOS E DESAFIOS 

Para que este serviço tenha efetividade, a organização do trabalho em 

rede e sua e comunicação permite integrar as diversas políticas públicas 

voltadas para a promoção dos direitos da mulher: Saúde, educação, assistência 

social, trabalho, etc.; articular ações governamentais e não governamentais na 

assistência à mulher: programas e serviços de atendimento existentes no 

município devem interagir entre si, devem trocar informações necessárias e 

socializar metodologias e conhecimentos acumulados, ter complementaridade 

para evitar a sobreposição e a dispersão de recursos; Introduzir mecanismos de 

acompanhamento e avaliação, importantes para monitorar a política 



 

implementada como também a qualidade do serviço e o impacto na vida da 

mulher e de sua família; envolver a sociedade para participar na política do 

atendimento, organizando-se para ter instrumentos de controle social 

compartilhado e planejado. Ex: Fortalecer o Conselho da mulher, e desenvolver 

formações para profissionais e sociedade civil. 

A partir do atendimento do CREAS, enxergamos as possibilidades de 

encaminhamentos para equipamentos públicos, mapeados: 22 Unidades 

Básicas de Saúde; 01 Patrulha Maria da Penha; 45 CMEIs; 44 Escolas 

Municipais; 25 Colégios Estaduais; Assessoria Jurídica, via advogado do 

CREAS e assistência jurídica municipal, e OAB; 07 CRAS10 em 06 territórios; 01 

Apartamento com dois quartos; Provopar; ONGs- Renascer e Associação de 

moradores Amecim11.  

O CREAS ainda faz o acompanhamento e monitoramento a estas vítimas 

por meio de telefone; grupo de aplicativo WhatsApp12; e visita domiciliar. 

O resultado deste trabalho no primeiro ano, 2018, pode se sintetizar em: 

640 medidas protetivas expedidas; 250 atendidas pelo CREAS; 145 passaram 

pela Casa da Mulher Brasileira. Atendimentos realizados pelos outros 

equipamentos não foram informados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos reportamos ao pensamento de Paulo Freire, “Não é no silêncio que 

os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação reflexão”, para 

afirmar que a tarefa histórica que nos inspira produzir estudos acerca das 

questões que dizem respeito aos interesses da classe trabalhadora, de geração 

de trabalho e renda com mulheres, e da sua autonomia da mulher como as 

desenvolvidas no CREAS, na política de Assistência Social no município de 

Colombo  

 
10  CRAS Rio Verde, CRAS Maracanã, CRAS Graciosa, CRAS Guaraituba, CRAS Sede, 
CRAS Roça Grande, CRAS Céu das Artes. 
11  Associação de Moradores e empresários da Vila Mauá- Colombo/Pr. 
12  Grupo Juntas somos mais, criado no primeiro encontro em dezembro de 2017 com o 
objetivo de ser um meio de contato entre as vítimas para acionar o Copom via 190 no caso de 
descumprimento de medida protetiva pelo agressor. 



 

A função de aplicar políticas de enfrentamento à violência doméstica 

através de atendimento às vítimas e aos agressores, o trabalho com a Lei Maria 

da Penha nos possibilita conhecer possibilidades e limites da rede de atenção à 

mulher vítima de violência doméstica que compreende a política de Assistência 

Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Polícia Civil e Militar, e os órgãos 

de justiça, quais sejam, Ministério Público e poder judiciário.  

É um desafio sistematizar esta experiência, mas principalmente para 

construir um diagnóstico da rede de enfrentamento à violência doméstica do 

município de Colombo e subsidiar os planejamentos e fortalecimento da política 

e das lutas das mulheres por ações mais efetivas, de uma política pública 

participativa e emancipatória.  

E sendo o serviço social uma profissão que intervém na realidade, é 

imprescindível que tenhamos conhecimento da política em que está envolta a 

ação, a correlação de forças, os agentes envolvidos, o processo, para dar conta 

desta demanda.  
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