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RESUMO 
O artigo traz uma reflexão acerca da atuação da assistente social do 
CREAS de São João do Piauí-PI, no contexto da pandemia de COVID-19, 
apontando estratégias implementadas, bem como limites e 
possibilidades no acompanhamento às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. A metodologia utilizada foi a análise da literatura 
sobre violência contra mulher, política de assistência social e exercício 
profissional do Assistente Social e da legislação relativa às políticas de 
assistência social e saúde e violência contra mulheres, além de 
indicadores e relatórios sobre esse tipo de violência no Brasil no 
contexto da pandemia. Aponta para as possibilidades de atuação no 
acompanhamento desse público no CREAS, como a pandemia de 
coronavírus tem impactado no trabalho exercido na instituição e quais 
as modificações foram necessárias para adequar o acompanhamento às 
medidas de distanciamento social, bem como limites existentes nesse 
percurso. 
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ABSTRACT 
The article reflects on the role of the social worker from the CREAS of 
São João do Piauí-PI, in the context of the COVID-19 pandemic, pointing 
out implemented strategies, as well as limits and possibilities in 
monitoring women victims of domestic and family violence. The 
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methodology used was the analysis of the literature on violence against 
women, social assistance policy and the professional practice of the 
Social Worker and legislation on social assistance and health policies and 
violence against women, as well as indicators and reports on this type of 
violence in the Brazil in the context of the pandemic. It points to the 
possibilities of acting in the monitoring of this public at CREAS, how the 
coronavirus pandemic has impacted the work carried out in the 
institution and what changes were necessary to adapt the monitoring to 
measures of social distancing, as well as existing limits in this path. 

 
Keywords: Domestic and family violence against women. Pandemic. 

Social assistance. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo traz uma reflexão sobre a atuação da assistente social da média 

complexidade da política de assistência social, no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social de São João do Piauí-PI, no contexto da pandemia de COVID-19, a fim de 

apontar estratégias implementadas, bem como limites e possibilidades no acompanhamento 

às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.  

O distanciamento social, imprescindível para frear a contaminação pelo novo 

coronavírus, também escancarou vários problemas sociais já existentes na sociedade brasileira, 

entre eles a violência doméstica e familiar contra mulheres. Ao mesmo tempo em que as 

mulheres ficaram mais vulneráveis a esse tipo de violência, já que passaram a ficar mais tempo 

com o agressor, também se observou uma maior dificuldade em buscar ajuda, visto que a rede 

de apoio social ficou mais restrita com o isolamento e os serviços públicos e privados tiveram 

significativa modificação no atendimento à população, com redução de jornada de trabalho e 

implantação de trabalho remoto, por exemplo. É o que aponta a nota técnica do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública: Violência Doméstica Durante a Pandemia de COVID-19: 

 

Sem lugar seguro, elas estão sendo obrigadas a permanecer mais tempo no próprio lar 
junto a seu agressor, muitas vezes em habitações precárias, com os filhos e vendo sua 
renda diminuída. Uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento 
dos casos de violência, tem sido a diminuição das denúncias, uma vez que em função 
do isolamento muitas mulheres não têm conseguido sair de casa para fazê-la ou têm 
medo de realizá-la pela aproximação do parceiro (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, 2020, p. 03). 

 

Nesse contexto, surgiu a inquietação de entender o impacto da pandemia no registro 

dos casos de violência doméstica, o agravamento dos tipos de violência, bem como adequar a 
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forma de atendimento e acompanhamento da profissional de Serviço Social do CREAS às 

mulheres vítimas dessa violação de direitos à nova realidade imposta pelas medidas de 

distanciamento social. 

Para a produção desse artigo foi realizada a análise da literatura sobre violência contra 

mulheres, exercício profissional do/da assistente social, além da legislação referente às políticas 

de assistência social e de saúde; dos indicadores dos Relatórios de Atendimentos do CREAS; e 

dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, o texto é resultado também do 

olhar da assistente social do CREAS de São João do Piauí-PI sobre o trabalho no contexto da 

pandemia, com suas possibilidades e limitações frente ao cenário de aprofundamento das 

desigualdades sociais. 

 

2 CREAS E O ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

 

A violência é a base de sustentação do patriarcado, em que homens exercem dominação 

sobre as mulheres nas mais diferentes dimensões, seja nas relações privadas ou públicas, como 

trabalho e política. Segundo Saffioti: 

 

No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta 
das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância 
da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. Ainda que não haja 
nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do 
prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-exploração da 
categoria social homens exige que sua capacidade de mando seja auxiliada pela 
violência. Com efeito, a ideologia de gênero é insuficiente para garantir a obediência 
das vítimas potenciais aos ditames do patriarca, tendo este a necessidade de fazer uso 
da violência. (SAFFIOTI, 2010, p. 115). 

 

A violência de gênero na vida das mulheres é manifestada principalmente no âmbito 

doméstico e familiar. A violência doméstica, é definida pela Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 

A política de assistência social brasileira tem um papel primordial tanto na prevenção 

quanto no atendimento à demanda de mulheres em situação de violência, seja nos serviços de 

proteção social básica ou especial. A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742, de 07 de 
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dezembro de 1993), no seu art. 6ºA estabelece que a assistência social se organiza pela 

proteção social básica, ofertada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), - que visa 

prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários - e 

especial, ofertada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e visa 

contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 

fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução CNAS Nº 

109 de 11 de dezembro de 2009, o CREAS pode ofertar os seguintes serviços: Serviço de 

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

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. O CREAS de São 

João do Piauí-PI é tipificado para ofertar apenas o serviço do PAEFI, que, conforme a referida 

Tipificação Nacional, é: 

 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento 
da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. 

 

Nesse sentido, o serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias 

nos demais serviços da política de assistência social, nas diversas políticas públicas e com os 

demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, de modo a assegurar o atendimento 

imediato e providências necessárias para que a família e seus membros sejam incluídos em 

serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar 

a intervenção e restaurar o direito. 

As mulheres em situação de violência doméstica e familiar são acompanhadas pelo 

PAEFI, com foco principalmente no rompimento do ciclo da violência, na reparação de danos e 

na prevenção à reincidência da violência. Para isso, a equipe técnica, composta por assistente 

social, psicóloga e advogada, atua de forma multiprofissional para assegurar que essa mulher 
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seja acolhida, referenciada para os serviços socioassistenciais e intersetoriais e tenha acesso à 

renda e/ou benefícios sociais, acompanhamento psicológico e orientação jurídica. 

Sendo a violência contra mulheres uma expressão da questão social, potencializada e 

muitas vezes naturalizada pelo capitalismo, pode reforçar a desigualdade e preconceitos 

através dos seus recortes de gênero e raça. IAMAMOTO (2008) entende que muitas 

desigualdades resultam das expressões da questão social, ao afirmar que:  

 

A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração 
do trabalho, que a reproduz ampliadamente. Ela envolve uma arena de lutas políticas 
e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas. Suas expressões 
condensam múltiplas desigualdades, mediadas por disparidades nas relações de 
gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa 
amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. (IAMAMOTO, 
2008, p. 119-120, apud IANNI, 1992) 

 

Sendo assim, a assistente social do CREAS deve acompanhar essas mulheres vítimas de 

violência de modo a conhecer de forma aprofundada a realidade na qual elas estão inseridas, a 

fim de realizar intervenções que busquem a emancipação dessas usuárias e lhes assegurem o 

acesso aos direitos. É importante que o profissional se afaste de uma postura neutra acerca da 

violência doméstica e familiar e assuma uma postura de defesa à essas mulheres, visto que é 

princípio ético-profissional a defesa intransigente dos direitos humanos e o posicionamento em 

favor da equidade e da justiça social, conforme estabelecido no Código de Ética dos/das 

Assistentes Sociais (CFESS, 1993). 

 

3 PANDEMIA DE COVID-19 E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES: IMPACTO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA, DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO 

CREAS DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI 

 

Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde classificou o surto de COVID-19 ao 

patamar de pandemia, recomendando que países do mundo inteiro adotassem medidas de 

isolamento, distanciamento social, uso de máscaras e outras estratégias a fim de conter a 

propagação do vírus. Essas medidas fizeram com que população se mantivesse dentro de suas 

casas e se adaptasse a esse novo modelo de sociabilidade, lazer, educação e trabalho. 

A ciência tem mostrado que a o distanciamento social tem sido a medida mais segura, 

necessária e eficaz para minimizar os efeitos diretos da Covid-19, enquanto não se alcança a 
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cobertura vacinal desejada. Porém, essa medida traz uma série de consequências não apenas 

para os sistemas de saúde, mas também para a vida de milhares de mulheres que já viviam em 

situação de violência doméstica. Com o fechamento das atividades não essenciais e 

implantação do chamado home office, essas mulheres têm passado muito mais tempo no 

domicílio, convivendo com o agressor, estando mais vulneráveis, pois ficam isoladas da família, 

dos amigos e das suas redes de sociabilidade. 

Segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP), uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido 

algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid-19. Isso significa 

que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica ou sexual no 

último ano. A porcentagem representa estabilidade em relação à última pesquisa, de 2019, 

quando 27,4% afirmaram ter sofrido alguma agressão. A grande problemática da violência 

contra mulheres é que essa violência, em sua grande maioria, é cometida no ambiente 

doméstico e familiar, como constata a pesquisa: em comparação com os dados da última 

pesquisa, houve um aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% 

para 48,8% e diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%.  

Nesse sentido, reafirma-se o que já tem sido entoado por movimentos de mulheres que 

lutam contra esse tipo de violência: a casa é o lugar mais perigoso para quem é mulher. E no 

contexto da pandemia de COVID-19 assiste-se a mulheres cada dia mais confinadas com seus 

agressores, vendo sua renda diminuída e oportunidades de mudança de vida cada vez mais 

escassas. 

A problemática da violência doméstica e familiar contra mulheres não é novo e oriundo 

da pandemia de COVID-19, mas é inegável que a as medidas de isolamento social trouxeram 

como possível efeito colateral consequências perversas para as milhares de mulheres 

brasileiras, pois elas não apenas são obrigadas a permanecerem em casa com seus agressores, 

mas também podem encontrar ainda mais barreiras no acesso às redes de proteção às 

mulheres e aos canais de denúncia, como aponta a nota técnica do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública “Violência Doméstica Durante a Pandemia de COVID-19 – Ed. 3”: 

 

Temos observado, mês após mês, uma redução em uma série de crimes contra as 
mulheres em diversos estados – indicativo de que as mulheres estão encontrando mais 
dificuldades em denunciar a(s) violência(s) sofridas neste período. A única exceção é o 
tipo mais grave de violência: a violência letal. Os levantamentos periódicos elaborados 
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pelo FBSP têm mostrado, em todos os meses, aumentos nos índices de feminicídios 
e/ou homicídios em diversos estados. De forma análoga, os dados também indicam 
uma redução na distribuição e na concessão de medidas protetivas de urgência, 
instrumento fundamental para a proteção da mulher em situação de violência 
doméstica. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, Edição 3, p. 02). 

 

Essa tendência de queda no número de denúncias de violência contra mulheres em todo 

o país, apontada pelo FBSP, também tem refletido no número de mulheres que chegam ao 

serviço do CREAS de São João do Piauí-PI. Ao analisar o Sistema de Registro Mensal de 

Atendimentos do CREAS, alimentado pelos Registros Mensais de Atendimentos com dados 

fornecidos pelos técnicos de referência, visualiza-se que, no ano de 2019, foram registrados 18 

casos de mulheres adultas (18 a 59 anos) ví¬timas de violência intrafamiliar (física, psicológica 

ou sexual); no ano de 2020 esse quantitativo caiu para 07 casos, apontando para uma queda de 

mais de 60%; e no ano de 2021, até o mês de novembro, foram contabilizados 12 novos casos. 

Diante desses dados, observa-se que no primeiro ano de pandemia houve uma queda 

significativa no número de mulheres vítimas de violência intrafamiliar que chegaram ao serviço 

do CREAS, exatamente no momento mais delicado da pandemia, em que o isolamento e 

distanciamento social estiveram mais rígidos, demonstrando a dificuldade dessas mulheres em 

buscar ajuda. Com a flexibilização das medidas de combate à COVID-19, no ano de 2021, 

verifica-se que esse número volta a subir, pois, no geral, o ensino presencial de escolas e 

universidades passou a ser retomado, os serviços “não-essenciais” também foram retomados 

e trabalhadores voltaram ao serviço presencial, marcando a volta do chamado “novo normal”. 

Ou seja, quando mulheres passam a ter mais contato com a esfera pública, seja no trabalho, 

lazer ou contato com a família, passam a buscar novamente o serviço do CREAS voltado para o 

acompanhamento às mulheres vítimas de violência. 

Ao analisar a gravidade dessas violências, constata-se o que é mostrado pelos 

levantamentos periódicos elaborados pelo FBSP: aumentos nos índices de feminicídios e/ou 

homicídios em diversos estados. Nos últimos 5 anos, sem considerar o contexto da pandemia, 

o serviço do PAEFI não havia registrado nenhum caso de tentativa de feminicídio ou lesão 

corporal grave. No ano de 2020 e primeiro semestre de 2021, foram contabilizados 03 casos de 

mulheres que chegaram ao serviço com essa demanda, sendo vítimas do ápice da violência 

doméstica, quando o companheiro atenta contra sua vida. O FBSP aponta a relação entre a 

pandemia e o aumento do número de feminicídios:  
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As evidências apontam para um cenário onde, com acesso limitado aos canais de 
denúncia e aos serviços de proteção, diminuem os registros de crimes relacionados à 
violência contra as mulheres, sucedidos pela redução nas medidas protetivas 
distribuídas e concedidas e pelo aumento da violência letal. (FÓRUM BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, Edição 3, p. 02) 

 

3.1 REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES DO CREAS NO CONTEXTO PANDÊMICO E O 

ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

O CREAS de São João do Piauí-PI não possui sede própria e atualmente está localizado 

na Avenida Cândido Coelho, s/n, Centro. A equipe de referência do Serviço de Atendimento 

Especializado de Famílias e Indivíduos - PAEFI é formada por uma assistente social, uma 

psicóloga e uma advogada. Além dessas técnicas, o órgão conta com um assistente social 

destinado a acompanhar os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto, um coordenador, uma recepcionista e uma auxiliar de serviços gerais. 

As principais demandas atendidas pelo serviço são: crianças e adolescentes vítimas de 

violências e negligência; mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; e pessoas idosas 

vítimas de violências e negligência. Além dessas, identificam-se também demandas de situação 

de trabalho infantil, pessoas com deficiência em situação de violação de direitos, pessoas em 

situação de rua e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. As famílias e 

indivíduos chegam ao serviço referenciadas principalmente pelo Conselho Tutelar, CRAS, 

Ministério Público, Poder Judiciário e políticas de educação e saúde, além da demanda 

espontânea. 

A pandemia de COVID-19 trouxe consigo a necessidade de mudanças bruscas nos 

processos de trabalho a fim de adequá-lo à realidade imposta pelas medidas de enfrentamento 

ao novo coronavírus. Nesse contexto, a Portaria Ministerial nº 54, de 01 de abril de 2020, com 

o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais na área da 

Assistência Social no contexto pandêmico, trouxe algumas recomendações em relação ao 

funcionamento dos CREAS, dentre elas: manter os equipamentos abertos e suspender 

temporariamente as atividades coletivas; flexibilizar as atividades presenciais, priorizando 

atendimentos individualizados apenas para as situações graves ou urgentes; considerar outros 

espaços disponíveis no território que possam também ser utilizados para as atividades dos 

CREAS; disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação telefônica ou 

aplicativos de mensagens; redirecionar o atendimento presencial para as situações que não 
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puderem ser asseguradas por meio de atendimentos remotos; planejar visitas domiciliares que 

sejam extremamente relevantes e urgentes nesse momento, considerando as medidas 

necessárias para a proteção e segurança da saúde dos usuários e trabalhadores. 

Diante disso, o CREAS de São João do Piauí, a fim de ofertar atendimento de qualidade 

e seguro: suspendeu as atividades coletivas; passou a funcionar com rodízio de funcionários; 

implantou serviço de home office dos técnicos que não estiveram em atendimento presencial; 

os atendimentos individualizados que necessitavam ser presenciais passaram a ser todos 

agendados; disponibilizou números de telefone para atendimento remoto, bem como e-mail 

institucional; intensificou a limpeza das instalações; e passou a realizar visitas domiciliares 

apenas em casos em que esta era imprescindível.  

O atendimento remoto tornou-se uma das estratégias mais utilizadas pela equipe no 

atendimento aos usuários do serviço, utilizado tanto na sede do CREAS quanto no domicílio dos 

técnicos, quando estes estavam de home office. Nem sempre é possível utilizar essa estratégia 

com todos os usuários, pois alguns deles não possuem telefone, residem em localidades sem 

sinal de internet ou telefone, ou não têm acesso à internet, necessitando de visita domiciliar ou 

atendimento presencial. Antes da pandemia de COVID-19, o CREAS de São João do Piauí-PI não 

possuía telefone institucional e, nos primeiros meses de trabalho remoto, os técnicos utilizavam 

seus respectivos celulares, já que o aparelho foi adquirido posteriormente. 

 O acompanhamento às famílias e aos indivíduos usuários do serviço é executado por 

meio de atendimentos individualizados, atendimentos em grupo, acolhimento, visitas 

domiciliares, visitas institucionais, referenciamento para a rede de atendimento, estudo de 

caso, dentre outros instrumentos necessários para se atingir o objetivo do PAEFI.  

As demandas de mulheres em situação de violência doméstica e familiar necessitam de 

intervenções diferenciadas, pois normalmente o agressor costuma sempre estar no domicílio 

ou na companhia da ofendida, principalmente no contexto pandêmico. Sendo assim, a equipe 

técnica do CREAS viu a necessidade de adequar a metodologia de acompanhamento para 

assegurar que a usuária consiga ter acesso ao serviço e aos meios necessários para sair do ciclo 

da violência. 

Visando impulsionar o acompanhamento às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar, foi criado um grupo no whatsapp com essas usuárias, a fim de estabelecer 

um ambiente em diálogo, troca de informações, troca de experiências e sororidade, para que 
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cada uma delas tenha um ponto de apoio, mesmo que virtual, e consiga, mesmo que aos 

poucos, romper o ciclo da violência. Esse grupo já existia de forma presencial antes da pandemia 

e dele participavam sete mulheres, com encontros quinzenais na sede do CREAS, onde eram 

realizadas rodas de conversas, dinâmicas e participação de profissionais de outras políticas 

setoriais. Com as medidas de enfrentamento à COVID-19, as atividades presenciais foram 

suspensas e foi criado o grupo virtual, porém a participação das mulheres nessa modalidade 

tem sido muito baixa, devido à dificuldade de acesso à internet e proximidade com o agressor.  

Além das adequações à metodologia de acompanhamento às mulheres inseridas no 

PAEFI, é necessário pontuar que o CREAS de São João do Piauí-PI também direcionou suas ações 

na promoção de atividades preventivas e informativas no âmbito da proteção social especial de 

média complexidade, para atingir a maior quantidade de pessoas sem promover aglomerações, 

levando informações de modo eficaz e seguro para todos.  

Outra nova estratégia, foi a criação de uma conta no Instagram do CREAS de São João 

do Piauí-PI, como forma de aproximar o serviço à população, levar informações relevantes 

sobre violações de direitos e servir também como um canal de contato entre o serviço e à 

população. Nessa plataforma foram realizadas as seguintes lives, com profissionais do CREAS e 

convidados: “A construção da violência doméstica e familiar contra mulheres: uma perspectiva 

de gênero”, com a participação da Prof.ª Dr.ª Maria Sueli de Sousa; “Lei Maria da Penha como 

dispositivo legal de prevenção e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar”, com a participação da Promotora de Justiça Dr.ª Maria do Amparo Paz; “Racismo: 

construção social, suas manifestações e luta antirracista”, com a Prof.ª Me. Halda Regina; 

“Afrodescendência em São João do Piauí: existência e resistências”, com a Prof.ª Me. Raimunda 

Ferreira Gomes; e “Crimes raciais e a violação de direitos humanos”, com o advogado Dr. Saullo 

Lopes.  

Uma grande aliada do CREAS nas atividades coletivas sempre foi a política de educação, 

seja da rede municipal, estadual ou federal. Com a suspensão das atividades presenciais nas 

escolas, viu-se uma necessidade de continuar com intervenções no âmbito escolar mesmo que 

de forma remota. Assim, a equipe técnica realizou rodas de conversas em salas de aula virtuais 

sobre a temática de violações de direitos. 

Ainda no contexto virtual, a equipe do CREAS também utilizou do instrumento chamado 

“Café Social” para falar do combate à violência contra mulheres e Lei Maria da Penha. Nessa 
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atividade, acontece um diálogo na modalidade entrevista, em que é desenvolvida a conversa 

sobre a temática. Antes da pandemia essa atividade era realizada nas escolas, com grande 

participação dos alunos e com convidados especialistas na temática. Porém, na realidade atual, 

as atividades foram gravadas em estúdio, somente com duas técnicas do CREAS, e divulgada 

em massa nas redes sociais do CREAS e da prefeitura. 

Outro instrumento utilizado pela equipe para se aproximar da população, mesmo que 

distante, foi a “roda de quarteirão”, na qual técnicos do CREAS utilizaram carro de som para ir 

até os bairros e/ou localidades rurais, levando informações sobre violência doméstica contra 

mulheres. É interessante apontar que essa atividade foi realizada tanto na zona urbana, quanto 

na zona rural, inclusive em comunidades quilombolas, sendo destacado o recorte de raça. 

Ainda sobre atividades coletivas, a equipe do CREAS utilizou a exposição “Ajudem 

Aquela” para expor relatos reais de mulheres em situação de violência doméstica e/ou 

relacionamento abusivo, como essa violência acontece e como essas mulheres conseguiram 

sair dessa situação. Os relatos foram extraídos do coletivo feminista “Filhas de Frida”, em sua 

conta na rede social Instagram. Antes das medidas restritivas, essa exposição era levada para 

as escolas e exposta aos alunos, que liam, refletiam e debatiam com os técnicos sobre os 

relatos. No contexto atual, a exposição foi levada até uma praça pública de grande circulação, 

onde os relatos foram expostos e transeuntes paravam, liam e refletiam. Além disso, a equipe 

do CREAS ficava em um ponto específico a fim de tirar dúvidas e fornecer informações sobre os 

serviços disponíveis. 

O profissional de Serviço Social deve estar atento às mudanças da sociedade e saber 

direcionar o seu trabalho às necessidades reais de cada segmento populacional, comunidade e 

contexto histórico. Pensando nisso, a assistente social do CREAS propôs ainda um programa de 

rádio no município, como mais uma forma de contato com a população. Assim surgiu o 

programa Hora da Cidadania, apresentado na Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, todas as 

terças-feiras das 10:30 às 11:00, com reprise às quintas-feiras e sábados. O programa é 

produzido e apresentado pela assistente social do CREAS, Eulina Maria Gomes Coelho, e tem o 

objetivo de levar informações sobre direitos sociais, participação social, cidadania e sobre os 

serviços socioassistenciais do município, além das temáticas de violações de direitos voltadas 

para o público-alvo do CREAS. Conta também com entrevistas com profissionais das diversas 

políticas públicas e sistema de garantia de direitos. 
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É sabido que a pandemia de COVID-19 trouxe muitos desafios, aumento e modificações 

nas demandas, e necessidade de novas estratégias de intervenção diante do cenário atual. 

Iamamoto (2009) traz uma reflexão que se encaixa perfeitamente nesse contexto de crise 

sanitária, econômica e social:  

 

O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca é 
preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É preciso 
resistir e sonhar. é necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no 
horizonte de novos tempos, mais humanos, mais justos, mais solidários (2009, p. 17). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que a pandemia potencializou a desigualdade social, a miséria, a 

precarização do trabalho e a violência sofrida por mulheres no contexto doméstico e familiar. 

E com isso, a política de assistência social passa absorver todas essas demandas em meio 

também ao seu próprio desmonte enquanto política pública. Diante do cenário de incertezas e 

crises, tem-se os serviços da assistência social desafiados a responder a essas demandas e 

manter a proximidade com a população mesmo em tempos de distanciamento social e de crise 

econômica. 

Esse desafio é ainda maior quando se acolhem mulheres em situação de violência que 

se veem sozinhas, confinadas com seus agressores e com sua rede de apoio social distante. O 

trabalho remoto executado pela equipe do CREAS diminui o distanciamento e oferece 

possibilidade de acolhimento, atendimento especializado, orientação jurídica, apoio 

psicológico e orientações sobre seus direitos, estabelecendo um contato mesmo que de longe 

e meios para a superação da situação de violência. Nesse cenário, percebe-se que o maior 

instrumento utilizado é a comunicação, seja de modo remoto ou presencial.  

Os resultados apontam para um novo modo de fazer profissional, com novos 

instrumentos e metodologias que enriquecem a dimensão técnico-operativa, muitos desafios e 

muitas descobertas, mas com o mesmo comprometimento ético e profissional, sempre para 

assegurar que a população usuária usufrua dos direitos garantidos por lei. 
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