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RESUMO 

 

 

PORTO, Louisi Tancredo. A denúncia como instrumento no enfrentamento da violação 
dos direitos da criança e do adolescente. 96 f. 2010. Monografia (Graduação em Serviço 
Social) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.  
 

O presente trabalho tem como objetivo principal de estudo conhecer o papel do SOS Criança 
do município de Florianópolis e elencar aspectos positivos neste Serviço, bem como apontar 
possíveis pontos a serem melhor desenvolvidos. Objetiva, portanto desvelar os 
desdobramentos do registro da denúncia, busca também reconhecer a importância do serviço 
enquanto desencadeador do processo de proteção das crianças residentes no município de 
Florianópolis. Para tanto, na sua base de estudo, utilizou-se do fluxo de atendimento do SOS 
Criança do município de Florianópolis, suas condições físicas e de atendimento direto e 
indireto como fonte primária para esse referido estudo. Nesse percurso a metodologia de 
estudo teve como base a aplicação de formulários e questionários, de caráter qualitativo, na 
medida em que objetivou conhecer o Serviço SOS Criança pela direção de três seguimentos 
distintos: 1) o denunciante, como usuário; 2) os operadores do serviço e o gestor, como 
representantes do Estado; e 3) o Conselheiro Tutelar, como órgão independente, sendo estes 
definidos como a amostra da pesquisa. Para a coleta de dados foi utilizado o formulário e o 
questionário, a partir da necessidade dos entrevistados, à medida que ao seguimento do 
usuário aplicou-se o formulário, pois o preenchimento foi realizado pela pesquisadora, tendo 
o demais seguimento preenchido de forma própria, caracterizando-o então como questionário.  
Com base na aplicação de formulários/questionários, as informações dos entrevistados 
possibilitaram uma apropriação da realidade do SOS Criança, aliado a interpretação dos dados 
dos mesmos, como também foi possível levantar potenciais do Serviço relativo à denúncia e 
os seus desdobramentos na perspectiva da proteção da criança e do adolescente.  
 

Palavras-chave: Criança. Violência Doméstica. Denúncia. SOS Criança.



 

 

 

RESUME� 

 

 

PORTO, Louisi Tancredo. A denúncia como instrumento no enfrentamento da violação 
dos direitos da criança e do adolescente. 96 f. 2010. Monografia (Graduação em Serviço 
Social) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio de entender el papel de Infantiles 
SOS en Florianópolis, la identificación de aspectos positivos en este servicio, así como la 
identificación de puntos posibles para estar mejor desarrollados. Objetivamente, por lo que 
revela el desarrollo del registro de la denuncia también se busca reconocer la importancia del 
servicio al mismo tiempo liberar el proceso de protección de los niños que viven en 
Florianópolis. Para este fin, en su base de estudio, se utilizó el flujo de servicio de SOS Niños 
en Florianópolis, su condición física y la atención directa e indirectamente como una fuente 
primaria para este estudio. De esta manera la metodología del estudio se basó en los 
formularios de solicitud y los cuestionarios y de calidad, ya que el objetivo de cumplir con los 
Servicios Infantiles SOS para la dirección de tres segmentos distintos: el autor como el 
usuario, los operadores de servicios y el gerente, representantes del Estado y la Junta de 
Tutela, como órgano independiente, los cuales se definencomo la muestra de la investigación. 
Para recoger los datos se utilizó a la forma y el cuestionario se hizo de la necesidad de los 
encuestados, como el seguimiento de la aplicación de usuario la forma, porque el relleno se 
llevó a cabo por el investigador, después de haber completado la otra forma siguiente, 
estonces caracterizar como um cuestionario. Con base en los formularios de solicitud y 
cuestionarios, la información de los encuestados permite una apropiación de la realidad del 
Niño SOS, junto con la interpretación de los datos de la misma que ha sido posible aumentar 
el potencial del servicio en la denuncia y sus consecuencias a la vista de la protección niños y 
adolescentes.  
 
Palabras clave: Niño. Informe sobre la violencia doméstica. Infantiles SOS.
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1 I�TRODUÇÃO 

 

 

Para o leitor compreender a escolha deste tema é interessante a apresentação de alguns 

dados da realidade vivenciada pela criança brasileira.  Assim, segundo dados de uma pesquisa 

realizada pelo LACRI (Laboratório de Estudos da Criança, da Universidade de São Paulo), 

100 crianças morrem por dia no país, vitimas de maus-tratos e mais de 6 milhões de crianças 

sofrem abuso sexual todos os anos no Brasil. Sendo que na grande maioria das vezes, o abuso 

ocorre dentro de casa e a maior parte dessas crianças e do sexo feminino. 

Direcionando ao Estado de Santa Catariana, mas precisamente para o município de 

Florianópolis, segundo dados colhidos por meio do relatório de Diagnóstico da Situação da 

Criança e do Adolescente em Florianópolis, realizado pelo ICom – Instituto Comunitário da 

Grande Florianópolis, o Conselho Tutelar no ano de 2008 registrou 2.591 casos, sendo 296 de 

violência sexual, 439 de violência física, 559 de conflitos familiares, 585 de violência 

psicológica e 712 de negligência por parte dos pais. O instituto ressalta ainda que o Disque 

100 (nacional) registrou 322 casos no município, bem como, detalhou que o SOS Criança 

(dados de 2010) registrou 797 denúncias. Concluindo que no ano de 2008, 3.729 crianças e 

adolescentes de Florianópolis sofreram violência doméstica (Mapa ABRINQ 2008).  

Ainda conforme os dados do relatório supracitado, o Conselho Tutelar recebeu 7.687 

denúncias, sendo que acompanhou 1.727 casos, deixando de acompanhar 7.295.  

Tais dados ressaltam que a realidade de transgressão a esses direitos atinge uma 

significativa parcela de crianças e adolescentes, que tem seu cotidiano cruzado por variados 

tipos de violência, como a ação ou omissão das famílias, da sociedade e do poder público de 

garantir proteção aos mesmos. 

As condições vivenciadas por essas crianças e adolescentes juntamente com os 

aspectos culturais, econômicos e sociais, aliados a pouca visibilidade, à ilegalidade e à 

impunidade que cercam a questão da violência contra crianças1 no Brasil, têm-se revelado 

como elementos dificultadores do processo de enfrentamento para sua eliminação. Nesse 

sentido, o que requer maiores ações articuladas entre o governo e a sociedade civil, com 

intensa mobilização para resultar numa maior visibilidade do fenômeno, na definição de 

estratégias, na implantação de programas de atendimento, prevenção, defesa e 

responsabilização.  
                                                 

1 Com o intuito de clarificar o texto e não torná-lo repetitivo, quando usamos a palavra criança está implícito o 
termo adolescente. 
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Em Florianópolis a rede de enfrentamento da violência contra crianças, implantada 

pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conta com a existência 

de um Serviço de recebimento de denúncias, de suspeita ou confirmação de violências. Este 

se apresenta como um valioso instrumento no enfrentamento do rompimento do pacto de 

silêncio que se estabelece em torno dessas graves questões, entretanto, é pouco divulgado, 

possibilitando a permanência do silêncio; logo, tende a permitir a perpetuação da violência, 

além de manter a criança desprovida de proteção.  

  Todavia, o referido município conta com os seguintes locais de recebimento de 

denúncia, onde é notificada e registrada a violação dos direitos, são eles: as delegacias, em 

especial a 6° Delegacia de Polícia, na qual é direcionada ao atendimento e proteção de 

mulheres, crianças e adolescentes; o Conselho Tutelar; a Promotoria Pública ou Juizado da 

Infância e da Juventude; o Disque 100 de âmbito nacional e o SOS Criança (municipal), por 

meio do atendimento do disque-denúncia (0800643-1407), e nas modalidades presencial e por 

escrito.  

Reportando-se a história de como eclodiu o interesse por esse tema, este adveio do 

contato, por meio do estágio desenvolvido em dois anos no PAEFI/Sentinela, com denúncias 

de violência sexual, física, psicológica e negligência. Dentre esses contatos me deparei com 

denúncias muito bem escritas, claras e detalhadas acerca da situação, como também com 

denúncias que não continham nenhum tipo de identificação, tanto da vítima como do agressor, 

ou sem nenhum tipo de localização da família. Essas situações me trouxeram inquietações e 

dúvidas acerca do tema da denúncia. 

Fiquei instigada a conhecer profundamente como se procede a denúncia e, no decorrer 

do estágio, pude perceber sobre sua importância. Por isso, elegi esse tema por acreditar que a 

denúncia é um forte instrumento no enfrentamento à violação dos direitos da criança. 

Portanto, perceber os desdobramentos do registro da denúncia, como os dificultadores 

desse processo é fundamental para a realização dessa pesquisa. Para tanto, pretende-se 

conhecer a fundo o fluxo de atendimento do SOS Criança do município de Florianópolis, suas 

condições físicas e de atendimento. 

Diante disso, o presente trabalho se propõe a realizar um estudo referente ao Serviço 

SOS Criança, sendo que nesse percurso a metodologia do estudo teve como base a aplicação 

de formulários e questionários, de caráter qualitativo, na medida em que objetivou conhecer o 

Serviço SOS Criança pelos olhos de três seguimentos: o denunciante, como usuário; os 

operadores do serviço e o gestor, como representantes do Estado; e o Conselheiro Tutelar, 

como órgão independente. E também com o intuito de reconhecer a importância do serviço 
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enquanto desencadeador do processo de proteção das crianças residentes no município de 

Florianópolis. 

Vale destacar que a necessidade de utilizarmos o formulário e o questionário se deu a 

partir da necessidade dos entrevistados, à medida que ao seguimento do usuário aplicou-se o 

formulário, pois o preenchimento foi realizado pela pesquisadora, tendo os demais 

seguimentos preenchido de forma própria, caracterizando-o como questionário.  

Neste sentido, nossa proposta para a primeira seção é tecer, brevemente, sobre Direitos 

Humanos, o Direito à Proteção Integral, disposto no ECA e, ainda, discorreremos algumas 

considerações acerca da Violência Doméstica em suas quatro classificações: Violência 

Sexual, Violência Física, Violência Psicológica e Negligência.  

Na segunda seção, apresentamos uma breve configuração histórica da implantação do 

SOS Criança no município de Florianópolis, destacando suas características políticas e sociais 

atuais, via o Serviço Sentinela. Além de trabalharmos a importância da efetivação da denúncia 

contra a violação dos direitos de crianças, articulando-a com Doutrina de Proteção Integral 

estabelecida nos ordenamentos jurídicos, relatamos ainda a trajetória metodológica percorrida 

para construção desta monografia encerrando-a com nossas reflexões finais. 
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2 COMPREE�DE�DO O FE�ÔME�O DA VIOLÊ�CIA CO�TRA A CRIA�ÇA E O 

ADOLESCE�TE E SUAS FORMAS DE E�FRE�TAME�TO  

 

 

Nessa seção falaremos, brevemente, sobre Direitos Humanos e, ainda, teceremos 

considerações acerca da violência doméstica nas seguintes modalidades: sexual, física, 

psicológica e negligência. 

 

 

2.1 O fenômeno da violência e os direitos humanos 
 

 

Ao iniciarmos nosso estudo torna-se necessário mencionar os Direitos Humanos. 

Direitos estes, que segundo a Constituição Federal de 1988, são universais, inalienáveis, e 

indivisíveis. Dessa maneira todos têm tais Direitos, não podendo estes ser repassados a 

terceiros ou lhe tirados ou renunciados, bem como não há hierarquia nos Direitos Humanos. 

Todos os direitos Humanos têm igual peso e devem ser respeitados igualmente. Portanto, falar 

de Direitos Humanos é proteger o direito à vida em sociedade, sem discriminação de classe 

social, à liberdade cultural, religiosa, étnica, sexual. 

Após a Segunda Guerra Mundial, motivado pelas cenas de horror e barbaridade contra 

os seres humanos que o mundo vivenciou, governantes de 148 países membros da 

Organização das Nações Unidas elaboram no ano de 1948, o pacto denominado Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que em 1966 foi complementada pelo Pacto dos Direitos 

Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

No mesmo ano, o Brasil assinou os Pactos supracitados, no entanto, apenas em 1988, 

os princípios da Declaração dos Direitos Humanos foram incluídos à Constituição nacional. 

Passamos a contar também, a partir de 1995, com os pactos reafirmados pelo governo federal, 

com a Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos deputados e da Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos no Ministério da Justiça. 

No entanto, mesmo com todos esses avanços e, mesmo sabendo que a Segunda Guerra 

Mundial não foi o único e o último episódio que chocou a humanidade pelas opressões e 

crueldades cometidas, a luta e o respeito a esses direitos ainda não é uma prática do cotidiano, 

muitas violações de direitos ainda aplacam o ser humano diariamente.   
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Entretanto, sabemos obviamente que a prática dos Direitos Humanos está a anos-luz 

do que está descrito a partir da Declaração dos Direitos Humanos, pois ainda presenciamos 

muitas situações de discriminação, violência e, enfim, diversas violações diárias a tal 

Documento. Claro que a Declaração é um importante instrumento para se efetivar os Direitos 

Humanos, porém, é difícil apagar um passado de atrocidades contra o ser Humano. Foram 

Guerras, preconceitos e autoritarismos (ditaduras) encarados como “normalidades”.  

Para contribuir com esta reflexão utilizaremos o pensamento de Veronese (1998, p. 9) 

constatando que a história da humanidade: 

[...] se tem apresentado como uma história permeada de violação dos Direitos 
Humanos, porque nela se observa uma tentativa contínua de se reprimirem as 
necessidades das pessoas, dos agrupamentos humanos ou mesmo de povos inteiros.  

 

Desse modo, à medida que suas principais necessidades são reprimidas, está se 

negando a condição digna do ser e seu pleno desenvolvimento, caminhando em lados opostos 

às inúmeras leis dispostas na Declaração dos Direitos Humanos, bem como, e principalmente 

dando início ao processo das mais variadas formas de violência. Nessa direção, podemos 

mencionar inúmeras formas de violência, entre elas estão, a violência urbana, no trânsito, da 

mídia, contra a mulher, contra o idoso, como também contra a população infanto-juvenil.  

De acordo com Chauí (2000, p. 337), a violência é uma forma de relação social, é 

também entendida como o “uso da força física ou do constrangimento psíquico para obrigar 

alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser”; sendo seu resultado mais 

visível, a conversão dos sujeitos em objeto, em uma coisificação. A violência, nesse sentido, 

refere-se à “ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se 

caracteriza, pela inércia, pela passividade e pelo silêncio, de modo que quando a atividade e a 

fala de outrem são impedidas ou anuladas há VIOLÊNCIA”. (CHAUÍ, apud AZEVEDO; 

GUERRA, 1995, p.33). 

Complementando as características supracitadas da violência, tal fenômeno implica 

numa relação assimétrica (hierárquica) de poder, na qual um dos sujeitos trata o outro com 

superioridade, oprimindo a sua participação na relação.   

Na direção de melhor compreender a violação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, iremos apontar o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim 

como detalharemos os quatro principais tipos de violência praticados à população infanto-

juvenil, a violência física, psicológica, sexual e a negligência, de acordo com bibliografias 
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consultadas e documentos do PAEFI/Sentinela. Isso sem deixar de introduzir o conceito2 

“violência doméstica”.     

 

 

2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente e o direito a proteção integral 
 

 

Antes de adentrarmos ao direito à Proteção Integral da criança e do adolescente 

estabelecido pelo ECA, cabe destacar alguns marcos no processo de criação da legislação do 

sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Entre eles está o 

Código criminal de 1830 que para a época foi considerado um marco no ordenamento jurídico 

nacional, pois aboliu medidas punitivas contidas no regulamento de Portugal, no qual as 

crianças e jovens eram castigados com o mesmo rigor que os adultos, e estabeleceu o limite 

da responsabilidade penal em 14 anos de idade.  

Pode-se apontar ainda que no ano de 1890 foi promulgado o Código Penal da 

República, onde foi estabelecido uma nova categoria para os menores de idade, “vadios de 

capoeira” com tratamento em institutos disciplinares. 

Em 1927, foi instituído o Código de Menores, também conhecido como Mello Mattos, 

que consolidou as Leis de proteção e assistência aos menores de dezoito anos, abandonados 

ou infratores, e institucionalizou o dever do Estado de assisti-los em decorrência de 

vulnerabilidade social. A visão prevalecente no referido Código era o caráter corretivo, 

ressaltando a necessidade de educar e disciplinar física, moral e civicamente os filhos de pais 

isentos de responsabilidade. 

No final de 1940, foi estabelecido um novo Código Penal, que estipulou a 

inimputabilidade penal para menores de dezoito anos de idade. Como ainda, houve, em 1954, 

a aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

No ano de 1964, foi originada a Funabem - Fundação Nacional do Bem-Estar do 

menor, órgão responsável em redigir a Política Nacional de Bem-Estar do Menor.  

Em 1979, foi ratificado o Código de menores, fundamentado na Doutrina da Situação 

Irregular, que se destinava apenas aos chamados "menores em situação irregular", aqueles 

classificados como "carentes, abandonados, inadaptados e infratores", reservando medidas de 

proteção para os "carentes e abandonados" e de vigilância e correção para os "inadaptados e 

                                                 
2 Entende-se por CONCEITO, idéias gerais e abstratas, desveladas pela operação intelectual de abstração, e que 
permitem “explicar” a natureza do objeto em estudo.  
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infratores". O "menor" era visto como objeto de intervenção jurídico-social do Estado. 

Deixando bem clara a distinção que se fazia entre as crianças e adolescentes providos pela 

família e as consideradas em “situação irregular”.  

Em 1990, foi instituída a Lei vigente, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Conforme Veronese (2006, p. 7), a concepção do direito da criança e do adolescente se deu no 

momento de redemocratização do país, a partir do questionamento e mobilizações dos 

movimentos sociais insatisfeitos com a realidade vivida pelas crianças e pelos adolescentes 

brasileiros. Historicamente, as crianças foram, até então, tratadas pela legislação nacional 

como objetos de intervenção, tutelados pela lei e pela justiça.  

Atualmente, com o avanço da legislação, as garantias estabelecidas na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, regulamentadas através do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990), tem-se por fundamento dois pontos 

principais: a concepção da criança, sem qualquer distinção, como sujeitos de direitos e a 

afirmação de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento físico, mental, moral e 

social, devendo por esse motivo, serem resguardados. Como afirma Silveira (2006, p.64):  

 

O ECA surge no esteio da democratização do país e numa perspectiva de mudanças 
com relação ao olhar sobre os mesmos, em que, de objeto, passam a ser sujeitos 
histórico e social de direitos, ou seja, passam a ser reconhecidos de forma mais 
evidente como atores sociais, considerados em suas várias dimensões humanas. Os 
esforços para isso foram cristalizados na Constituição Federal de 1988, ao aquilatar 
uma proteção mais efetiva à entidade familiar e à infância e juventude, e por outro, 
sob a égide internacional, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, cujos institutos foram incorporados ao direito pátrio e inspiraram e 
somaram-se ao previsto no ECA. 

 

Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um importante passo para a 

constituição de uma nova concepção da infância, à medida que as questões relacionadas a essa 

população passaram da responsabilidade única do âmbito privado (família) para a agenda 

pública do Estado. Acerca desse posicionamento, Veronese (1998, p. 31) assevera: 

 

Um compromisso institucional de romper com a “cultura” que coisifica a infância e 
a juventude, retirando-as da condição de objetos e a elevando à de autores da própria 
história, o que não é fácil, pois implica em mudança de valores, de idéias e de 
condutas.  

 

Desta feita, o Estatuto da Criança e do Adolescente rompeu com o paradigma da 

Doutrina da Situação Irregular, aquela no qual enquadravam o menor que se encontrava em 

situação de abandono (em saúde, educação e instrução), vítimas de maus-tratos, os que se 

encontravam em “perigo moral”, os privados de assistência jurídica, os “desviados de 
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conduta” e o autor de infração penal, para estabelecer o direito à proteção integral. Essa 

proteção é baseada no art. 227 da Constituição Federal de 1988, que declara os direitos 

especiais da criança, tais como, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, aos quais devem ser assegurados pela família, pelo Estado e pela sociedade. 

Portanto, a Doutrina de Proteção Integral consiste em garantir a todas as crianças, sem 

exceção, os direitos à sobrevivência, ao desenvolvimento pessoal e social e à integridade 

física, psicológica e moral, com a criação e articulação de um conjunto de políticas e ações 

em quatro grandes áreas: Políticas Sociais Básicas, Assistência Social, Proteção Especial e 

Garantia de Direitos. E, sobretudo, conforme Veronese (2006, p. 10), a Doutrina de Proteção 

Integral estabelece que: 

 

A infância e a adolescência admitidas como prioridade imediata e absoluta exigindo 
uma consideração especial, o que significa que a sua proteção deve sobrepor-se a 
quaisquer outras medidas, objetivando o resguardo de seus direitos fundamentais. 
 
O princípio do melhor interesse da criança, que não deve ser visto de forma 
fantasiosa ou sonhadora, mas como algo concreto, considerando que cabe à família, 
portanto aos pais ou responsáveis, garantir-lhe proteção e cuidados especiais; 
ressalta-se o papel importante da comunidade, na sua efetiva intervenção/ 
responsabilização com os infantes e adolescentes, daí decorre a criação dos 
Conselhos Tutelares e, ainda, a atuação do Poder Público com a criação de meios/ 
instrumentos que asseguram os direitos proclamados.  
 
Reconhece a família como o grupo social primário e ambiente “natural” para o 
crescimento e bem-estar de seus membros, especificamente das crianças, ressaltando 
o direito de receber a proteção e a assistência necessária, a fim de poder assumirem 
plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade, na idade apropriada.  

 

Tais preceitos resultaram na condição de prioridade absoluta da criança, que possui 

preferência em receber proteção e socorro, como também, no atendimento por serviço ou 

órgão público. Além da primazia na formulação e execução das políticas sociais públicas e 

destinação preferencial de recursos públicos a áreas relacionadas à proteção infanto-juvenil. 

Salientando que quando o Estatuto da criança e do adolescente assegura proteção integral, 

estabelece que tal proteção ocorra desde a concepção, isto é, oferece à gestante o direito de 

atendimento e acompanhamento pré e perinatal.  

Cabe aqui frisar, além dos preceitos já citados acima, outros importantes artigos que 

também emergem fortemente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são: 

 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
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Art. 13 Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
 
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 
 
Art. 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 
 
Art. 18 É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

 

Por fim, a partir do Estatuto emerge um processo de descentralização político-

administrativa da proteção a criança, tornando-se atribuição do Poder Público elaborar, 

executar e fiscalizar, nos níveis federais, estaduais e municipais, os programas de proteção 

integral, zelando pela garantia dos direitos infanto-juvenis. O ECA também prevê 

instrumentos para que cada município realize suas funções dentro de sua esfera, devendo os 

mesmos ser criados através de legislações municipais, como os Conselhos Tutelares, os 

Conselhos de Diretos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

 

 2.3 A violência contra a criança e o adolescente: questões conceituais 
 

 

Após a II Guerra Mundial que surgiu a idéia da defesa dos direitos da criança, com o 

desenvolvimento da concepção de infância. Porém, crianças ainda são submetidas a várias 

formas de violência, principalmente a violência doméstica. 

Para Guerra (1998, p.31), a violência doméstica possui uma relação com a violência 

estrutural, aquela ocorrida entre classes sociais, atribuído ao modo de produção capitalista. 

Entretanto, possui outros fatores que não somente estruturais, tal modalidade se caracteriza 

por ser de origem interpessoal e intersubjetiva, que se resume na transgressão do poder 

disciplinador do adulto, transformando a diferença de idade entre o adulto e a criança em uma 

desigualdade de poder; na negação do valor de liberdade, pois o adulto ordena que a criança 

torne-se conivente, fortalecendo o “pacto de silêncio”; e em um processo de vitimização, 
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submetendo-a ao poder do adulto, negando suas vontades e desejos, para coagi-la e satisfazer 

seus interesses.   

Logo, a violência é uma forma de violação dos direitos fundamentais da criança, tais 

como: a vida, a liberdade e a segurança e como esta violência se pratica dentro do lar, em sua 

maioria, não vêm a público, pois se reveste do segredo, dificultando que as vítimas sejam 

protegidas e, conseqüentemente, estimulando a perduração dessa dinâmica familiar. 

Sendo também, a violência doméstica diretamente encadeada às relações de poder, à 

medida que a imposição desse poder, por vezes, é instituída pelo uso da força para fins de 

dominação, exploração e opressão. 

No ambiente familiar, as relações se alteram devido às pressões sofridas nos meios 

intra e extra familiares, sendo essas alterações decorrentes, por vezes, da insatisfação do 

adulto com seu ambiente de trabalho, da insuficiência do orçamento familiar, do número 

abrangente de membros na família, problemas de saúde, falta de conhecimento do processo de 

desenvolvimento da criança, entre outros fatores. O que pode ocasionar aos seus membros 

sentimentos de frustrações, ansiedades, desânimos, como também certa agressividade. 

(VIANA, 2005, p. 36) 

De acordo com Cordeiro (1986, p. 61), a criança pode se converter no “símbolo das 

pressões que o agressor vive e no objeto sobre o qual ainda pode exercer seu poder. Sua 

impotência é descarregada sobre a criança que, no momento, representa seu oponente, alguém 

que deve ser vencido, o que, em geral, acontece”.    

Para Azevedo e Guerra (2004, p.12), a violência doméstica contra crianças e 

adolescentes é definida como: 

 

Todo ato ou omissão praticado por pai, parentes ou responsáveis contra crianças 
e/ou adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à 
vítima – implica, de um lado, em uma transgressão do poder/dever de proteção do 
adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que 
crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento. 

 

Diante do exposto e considerando a característica mais peculiar da violência 

doméstica, sendo esta o pacto do segredo, é muito difícil para a sociedade em geral 

(particulares e profissionais), identificar a incidência da violência doméstica. No entanto, ficar 

atento a alguns sinais pode facilitar o exercício do dever de proteger as crianças . 

Nesse sentido, de acordo com os estudos do LACRI (2002, p.23), podemos apontar as 

seguintes manifestações de comportamento:  
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Mudanças extremas, súbitas e inexplicáveis no comportamento infantil ou 
adolescente, como no apetite (anorexias e bulimias), mudanças na escola, no humor 
[...]; 
Pesadelos freqüentes, padrões de sono perturbados, medo do escuro, suores, gritos e 
agitações noturnas; 
Regressões a comportamentos infantis tais como choro excessivo, enurese, chupar 
dedos; 
Roupas rasgadas ou manchas de sangue; entre outros. 
 

Cabe lembrar que, apesar desses sinais serem possíveis indícios, estes podem variar ou 

mesmo sua ocorrência isolada pode não significar nada, como também não são específicos da 

violência doméstica contra crianças e adolescentes.  

   

      

2.3.1 Tipificações da violência doméstica e suas conseqüências  
 

 

A seguir traremos algumas considerações acerca da violência doméstica nas seguintes 

modalidades: sexual, física, psicológica e negligência. 

 

 

2.3.1.1 Violência Sexual 
   

 

No que diz respeito à conceituação da violência sexual a OMS (Organização Mundial 

de Saúde), considera como: 

 
Qualquer ato sexual ou tentativa do ato sexual não desejada, ou atos para traficar a 
sexualidade de uma pessoa, utilizando repressão, ameaças ou força física, praticados 
por qualquer pessoa independente de suas relações com a vítima, qualquer cenário, 
incluindo, mas não limitado ao do lar ou do trabalho. 

 

De acordo com Azevedo e Guerra (2000), a violência sexual contra crianças é uma das 

diversas formas de sexo-intergeracional praticado no ambiente familiar, isto porque envolve 

diferentes gerações (adultos e crianças) e relações desiguais de poder.  Apontam também que 

tal modalidade incidiu na evolução das concepções que as sociedades construíram acerca da 

sexualidade humana; na posição da criança nessas mesmas sociedades e no papel das famílias 

na estrutura das sociedades.  

Ainda segundo tais autoras, na sociedade americana, uma das mais progredidas no 

mundo, a estruturação das políticas sociais voltadas a essa temática só começaram a serem 
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implantadas nos anos 70, à medida que o movimento feminista levou ao conhecimento de 

todos, diversos assuntos que eram considerados proibidos, tais como: estupro, espancamento 

de mulheres e abuso sexual de crianças. O que ainda não tinha ocorrido pelo fato do estudo da 

sexualidade humana ser relacionado à perspectiva falocrata, que favorecia a negativa do 

incesto pai-filha, a perspectiva freudiana, para reduzir sua ocorrência e seu impacto sobre as 

vítimas. Enfim, com o claro objetivo de preservar a família patriarcal, aquela fortalecida pela 

centralidade do pai, asseverando ao mesmo “o poder de converter todos os fracos da 

instituição (mulheres e crianças) em objetos de seu desejo” (2000, p. 246).       

Em virtude desse avanço, a sociedade americana em inúmeros estudos, começou a ter 

conhecimento que uma em cada dez crianças teria sido sexualmente abusada por um membro 

da família antes dos 18 anos; que as vítimas preferenciais seriam meninas e que tal 

acontecimento não estava restrito aos grupos menos favorecidos e diferenciados por questões 

étnicas.   

Tentando conhecer melhor esse fenômeno e ponderando que existem diversos 

conceitos de abuso sexual doméstico, Azevedo e Guerra (1989, p. 45), apontam que o abuso 

sexual “é todo ato [...] relação heterossexual ou homossexual, entre um ou mais adultos e uma 

criança menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular a criança ou utilizá-la para obter 

uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa”. 

Para Furniss (2002, p. 12) apud Schechter e Roberge, (1976, p. 129), a exploração 

sexual das crianças refere-se:   

 
Ao envolvimento de crianças e adolescentes dependentes, imaturos 
desenvolvimentalmente, em atividades sexuais que eles não compreendem 
totalmente, às quais são incapazes de dar um consentimento informado e que violam 
os tabus sociais dos papéis familiares. 

   

Em seus estudos a respeito da violência, Faleiros (1997), aponta alguns importantes 

aspectos relacionados à dinâmica da violência sexual intra-familiar, tais como:    

 

• A “nuvem do segredo” que acoberta seus atores, na maioria das vezes com 
laços consangüíneos e com indulgência dos outros membros da família;  
• A reincidência dos agressores, que não se limitam a uma só vítima; 
• A repetição da violência, pois as pessoas vitimizadas, quando crianças, 
propendem a repetir a violência com outras pessoas;  
• A presença da violência em todas as classes sociais, sendo que a pobreza não 
pode ser considerada causa do abuso, não deixando de estabelecer uma situação de 
risco; 
• As crianças e adolescentes podem ser vitimizados em qualquer idade, no 
entanto a maior freqüência se concentra entre 08 e 12 anos; 
• A impunidade do agressor, sendo que o mesmo é perdoado pela família, pelas 
mais diversas razões, como o autoritarismo; 
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• A fuga das vítimas de suas casas;  
• A grande necessidade de acompanhamento interdisciplinar. 

         

O atendimento desse tipo de violência não é tarefa fácil aos profissionais, visto que 

além de ser tratado com o mais absoluto pudor e segredo, os mesmos precisam diferenciar 

sexo de sexualidade, para poder também diferenciar conduta afetuosa da conduta sexualmente 

abusiva. Segundo Farinatti (1993, apud CARVALHO; TOSCANO. SILVEIRA), “o vínculo 

primário da criança pequena com seus pais, necessário ao seu desenvolvimento, é estabelecida 

através de contatos físicos (entre outras formas) como toques, beijos e carícias”. 

Nesses termos, a família incestuosa apresenta algumas características, são elas: a 

manifestação inadequada de afeto (afeto dado de maneira erotizada), comunicação 

empobrecida (a comunicação não é aberta, auxiliando a síndrome do segredo e dificultando a 

revelação), isolamento social (há pouca relação externa, e quando tem são rígidas e 

estruturadas), falta de limites intergeracionais (a filha passa a ser a “esposa” do pai, no caso 

de um abuso pai-filha), insatisfação conjugal, inversão hereditária (os filhos assumem o papel 

dos pais de cuidados e proteção), negação do abuso (utiliza-se na negação para tornar possível 

a convivência com a culpa, há algumas modalidades de negação: negação do fato, quando o 

agressor afirma que não fez nada; negação do impacto, quando o agressor fala para 

esquecerem tudo; negação da conscientização, quando o agressor afirma que estava 

alcoolizado ou quando a criança vitimizada afirma que não sabe de nada porque estava 

dormindo; e negação da responsabilidade, quando o agressor e/ou criança vitimizada afirma 

que a culpa foi da criança que provocou ou o adulto não pode resistir).  

As conseqüências desse tipo de relação (incestogênica3) para a criança podem ser 

diversas. Segundo Coutinho (2008), entre elas estão as de caráter psicológico: o descontrole, 

anorexia, dificuldades nos estudos, isolamento social, problemas de concentração, problemas 

digestivos, fobias, ansiedades, hiperatividade, distúrbios no sono, pesadelos, sensação de estar 

sujo, sentimento de culpa, sentimento de autodesvalorização, depressão, recusa de 

estabelecimento de relação com homens, estabelecimento de relações apenas transitórias com 

homens, tendência a superssexualizar relações com homens, negação de todo e qualquer 

relacionamento sexual e incapacidade de relações sexuais satisfatórias. Como também de 

caráter físico: lesões físicas gerais, lesões genitais, lesões anais, doenças sexualmente 

transmissíveis, disfunções sexuais e gravidez não desejada.     

                                                 
3 Segundo Azevedo e Guerra (1989), incesto é toda relação de caráter sexual, implicando uma criança ou 
adolescente de 0 a 18 anos e um adulto que tenha para com ela seja uma relação de consangüinidade, ou de 
afinidade ou de mera responsabilidade. 
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Cabe aqui desmistificar alguns pontos (mitos4), alteados por Azevedo e Guerra (2004, 

p. 36): 

• “A família é o local mais seguro que existe. O perigo mora na rua”.  De 
acordo com o CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância – 
a violência contra crianças e adolescentes se dá, na maioria dos casos, dentro de 
casa. 
• “A vitimização sexual é rara”. Pesquisam indicam que 1 em 3 a 4 meninas e 
1 em 6 a 10 meninos serão vítimas de abuso sexual até a idade de 18 anos. 
• “Os agressores são homens velhos violentos, alcoolistas e desempregados, 
são sexualmente depravados, homossexuais, retardados ou loucos”. Geralmente, os 
agressores, homens, aparentemente são normais, heterossexuais, e mantêm relações 
com adultos. A violência sexual ocorre em todas as classes sociais, e em todos os 
grupos raciais, religiosos e étnicos. 
• “Vitimização sexual costuma ser um único ato violento que envolve 
conjunção carnal”. A vitimização sexual abrange também telefonemas obscenos, 
exposição de órgãos sexuais ou seios, exibição a crianças de material pornográfico, 
atos libidinosos, relações (ou tentativas) sexuais e exploração da criança por 
prostituição ou produção de material pornográfico.     
• “A maioria das crianças esquecerá a vitimização, desde que os adultos não 
lhes relembrem-na”. As vítimas não costumam esquecer o ocorrido, elas podem 
tentar esconder o sofrimento, sua confusão e seu ódio, por crer que os adultos não 
querem conversar sobre o assunto. Podendo a criança julgar o silêncio do adulto 
como repressão. 
• “Crianças inventam histórias de vitimização sexual”. As crianças 
normalmente falam a partir de sua experiência e não são capazes de produzir 
informações, a menos que tenham sido expostas a elas.  

 

No tocante à identificação da ocorrência de violência, pudemos nos embasar em 

referenciais metodológicos que a evidenciam e possam nortear a intervenção psicossocial. No 

caso, podemos explicitar as pistas de identificação de violência sexual, como constam no 

quadro abaixo: 

 

Indicares físicos da 

criança/adolescente 

Comportamento da 

criança/adolescente 
Características da família 

Dificuldade de caminhar; 

Infecções urinárias; 

Secreções vaginais ou penianas; 

Baixo controle dos esfíncteres; 

Podem apresentar DSTs, 

Enfermidades psicossomáticas; 

Roupas rasgadas ou com mancha 

de sangue; 

Dor ou coceira na área genital ou 

Vergonha excessiva; 

Autoflagelação; 

Comportamento sexual inadequado 

para sua idade; 

Regressão a estados de 

desenvolvimento anterior; 

Tendências suicidas; 

Fugas constantes de casa. 

Mostra interesse não usual por 

Muito possessivo com a criança, 

negando-lhe contatos normais; 

Acusa a criança de promiscuidade 

ou sedução sexual; 

O agressor pode ter sofrido esse 

abuso na sua infância; 

Acredita que a criança tenha 

atividade sexual fora de casa; 

Crê que o contato sexual é uma 

                                                 
4 “Mitos são crenças resistentes a evidências empíricas cuja manutenção se explica por desconhecimento, 
ignorância ou interesses ideologicamente camuflados” (AZEVEDO ; GUERRA, 1999, p.28)  
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na garganta (amigdalite 

gonocócica); 

Dificuldade para urinar ou deglutir; 

Edema e sangramento da genitália 

externa, regiões vaginal ou anal; 

Cérvice, vulva, períneo, pênis ou 

reto edemaciados ou hiperemiados: 

Intróito vaginal alargado; 

Sêmen ao redor da boca, dos 

genitais ou na roupa: Odor vaginal 

ou corrimento. 

assuntos sexuais e usa terminologia 

inapropriada para a idade; 

Masturba-se excessivamente; 

Desenha órgãos genitais além de 

sua capacidade etária; 

Alternância de humor – retraída x 

extrovertida; 

Resisti a se desvestir ou a ser 

desvestida; 

Resiste a voltar para casa após a 

aula; 

Mostra medo de lugares fechados; 

Tenta mostrar-se “boazinha”; 

Ausência escolar, por motivos 

insubsistentes; 

Papel da mãe; 

Conduta muito sexualizada. 

forma de amor familiar; 

Paradoxalmente dominador e 

fraco; 

Pode abusar de álcool ou drogas; 

Sugere ou indica discórdia 

conjugal ou dificuldades de se 

relacionar com adultos; 

Indica isolamento social ou a 

condição de família monoparental; 

Mostra conduta impulsiva e 

imatura; 

Tende a culpar os outros por 

dificuldades da vida; 

Tenta minimizar a seriedade da 

situação; 

Estimula a criança a se envolver 

em condutas ou atos sexuais. 

 

Quadro 1: Pistas para a Identificação da Violência Sexual 

Fonte: Deslandes, S.F. Prevenir a Violência, Um Desafio para Educadores. FIOCRUZ/ ENSP/CLAVES 

– Jorge Careli, Rio de Janeiro, 1994. Apud, Apostila do Curso de Capacitação para Conselhos Tutelares e de 

direitos de Santa Catarina, Ministrado pelo Centro Crescer sem Violência, Violência Doméstica contra 

Crianças e Adolescentes, Florianópolis, abril/1999. 

 

                 

2.3.1.2 Violência física 
 

 

A violência física enquanto modalidade de violência é uma questão atual, pois nem 

sempre a disciplina física foi considerada uma violência, à medida que os pais utilizam-se 

dela como método mais adequado de educar seus filhos.  Ainda que muitos desses pais já 

foram vítimas da disciplina física, os mesmos entendem que esse é o melhor método, visto 

que aos seus olhos em nada os prejudicou. 

Em contrapartida, podemos refletir que a forma com que foram disciplinados na 

infância os afetou de tal maneira que, mesmo passados anos, é da mesma forma que estão 

educando seus filhos. Em geral, perpetuam a mesma maneira de transformar suas relações em 

meramente sujeito-objeto, na qual os filhos devem submeter-se a satisfazer as vontades e 
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desejos dos pais, desde pequeno, sem poder manifestar questionamentos ou anseios de 

autonomia.   

Tal prática teve sua concepção, conforme a apostila Crescer Sem Violência (1999), no 

Brasil Império, que somada a “pedagogia do medo”, originou-se o disciplinamento corporal e 

crueldade, que os professores, nas instituições de ensino religiosas, utilizavam-se da 

palmatória e vara de marmelo para punir com intenção de disciplinar. Esta disciplina rigorosa 

de padres perdurou até o fim do Século XIX, no entanto, mesmo depois e com adaptações e 

modificações a diversas situações, jamais deixou de existir. Já a “cultura” que a criança é um 

objeto dos pais e por esse motivo é submissa aos mesmos, chegou ao Brasil com os jesuítas.   

Mesmo o disciplinamento físico, sendo uma prática da nossa sociedade, mantém-se 

esses atos em segredo, pois dificilmente alguém assumirá que agride uma criança, sabendo 

que pode manifestar-se sobre si a culpa e conseqüentemente a desaprovação social, como 

também a possibilidade de ser sujeito de uma sanção penal.  

Para pensarmos sobre a violência física apontaremos alguns conceitos acerca desse 

fenômeno, tais como: 

 
[...] como um ato executado com intenção, ou intenção percebida, de causar dano 
físico a outra pessoa. O dano físico pode ir desde a imposição de uma leve dor, 
passando por um tapa até o assassinato. A motivação para este ato pode ir desde uma 
preocupação com a segurança da criança (quando ela é espancada por ter ido para a 
rua) até uma hostilidade tão intensa que a morte da criança é desejada. (GUERRA, 
1998, p. 35, apud GELLES). 

 

[...] por qualquer ação única ou repetida, não acidental (ou intencional), perpetrada 
por um agente agressor adulto ou mais velho, que provoque dano físico à criança ou 
adolescente, este dano causado pelo ato abusivo pode variar de lesão leve a 
conseqüências extremas como a morte. (APOSTILA VIVER SEM VIOLÊNCIA, p. 
20, 1999 apud DESLANDES, 2008)  

 

Em vista disso, os estudos mais recentes vêm acentuando que a violência física é toda 

ação que cause dor física em uma criança, desde um simples tapa até um espancamento fatal, 

configuram uma ação constante de violência.  

É importante ressaltar que a punição corporal (severa ou não), acostuma a criança a 

admitir e tolerar a agressão, à medida que as ações realizadas pelos adultos dirigem-se a 

ensinar obediência e submissão, passando a mensagem às crianças de que as agressões são 

conseqüências de seus atos e, portanto, na maioria das vezes, estas justificam a agressividade 

dos pais.  

Cabe aqui mencionar a Síndrome de “Munchausen por preocupação”, caracterizada 

pela necessidade psicológica, geralmente da genitora, em provocar inconscientemente 
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sintomas físicos aos filhos para recobrar atenção a si própria. Na maioria das vezes tal 

síndrome representa um agravante na violência física, uma vez que a genitora (ou outro 

parente) lança mão dessa violência para alcançar a atenção à sua figura. A síndrome 

“Munchausen por preocupação” pode apresentar duas arranjos principais: a simulação de 

sinais, como no caso de falsificação de amostras e a produção de sinais, como no caso de 

administrar medicamentos ou substâncias que causam sonolência ou convulsões.  

A violência física pode causar diversos danos na vida de uma criança, dentre as 

principais conseqüências físicas estão as seqüelas orgânicas provenientes de lesões 

abdominais, oculares, fraturas nos braços e pernas e/ou crânio, queimaduras, ferimentos 

diversos, que poderão causar invalidez permanente (com lesões neurológicas irreversíveis) ou 

temporária e ainda a morte da vítima, com grandes dificuldades de se encontrar as reais 

causas da morte, tornando as crianças vítimas de violência física representantes de uma 

infância e adolescência em perigo, pois constantemente correm risco de vida ou de apresentar 

danos físicos permanentes em função das medidas disciplinares.   

Já dentre as conseqüências psicológicas, podem ser citadas o sentimento de raiva, de 

medo contra o agressor, dificuldades de aprendizagem, dificuldade em confiar em outras 

pessoas, autoritarismo, baixa-estima, agressividade, dificuldade de se relacionar e infelicidade 

generalizada. Não deixando de destacar as conseqüências psicológicas mais graves que são: o 

retardamento mental, retorno no desenvolvimento intelectual, principalmente na área da 

inteligência verbal e baixo rendimento escolar. 

Diante do exposto, a dissolução dessa prática está na constituição de pais conscientes 

de suas responsabilidades e orientados de como lidar com seus filhos e conseqüentemente de 

como impor limites a eles, pois assim estarão demonstrando aos filhos segurança, que alguém 

se preocupa e os protege. 

Nessa perspectiva, a cartilha Viver sem violência (2009), destaca os seguintes pontos 

que desmistificam a eficácia de tal prática: 

 
• A palmada tende a ir perdendo seu efeito a longo prazo e a criança aos 
poucos teme menos a agressão física. A tendência dos pais é, então, bater mais e 
mais, buscando os efeitos que haviam conseguido anteriormente. [...] A palmada, 
aos poucos, pode afastar severamente pais e filhos, pois a agressão física, ao invés 
de fazer a criança pensar no que fez, desperta-lhe raiva contra aqueles que a agrediu.  
 
• A criança não pode se sentir segura se sua segurança depende de uma pessoa 
que se descontrola e para com a qual tem ressentimentos. A criança que apanha 
tende a se ver como alguém que não tem valor.  
 
• A palmada não ensina à criança o que ela pode fazer, mas apenas o que não 
pode fazer, sem que saiba ao menos o motivo. A criança só acredita ter agido 
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realmente errado quando alguém lhe explica o porquê e quando percebe que sua 
atitude afeta ou abala o adulto. 
 
• A palmada tem apenas um caráter punitivo, e não educativo; ela pode parecer 
o caminho mais fácil a ser seguido, porque aparentemente tem o efeito desejado 
pelos pais. É comum a criança inibir o comportamento indesejado por medo, e não 
pela convicção de que agiu de maneira inadequada.    
 
• Bater é uma forma de perpetuação da “cultura da violência” tão presente nas 
relações entre as pessoas nos dias atuais, pois ensina às crianças que os conflitos se 
resolvem por meio de agressão física.  

 

Não podemos deixar de refletir que apesar dos sentimentos gerados por essa violência 

serem esquecidos, negados ou reprimidos, elas sempre permaneceram gravadas no íntimo da 

vítima e as suas conseqüências permeiam nossas vidas. 

A vítima de violência física e o comportamento da família agressora também 

apresentam, geralmente, características que facilitam sua identificação. Tais características 

principais são citadas no quadro a seguir:  

 

Indicadores físicos da 

criança/adolescente 

Comportamentos da 

criança/adolescente 
Características da Família 

Lesões físicas, como queimaduras, 

feridas e fraturas que não se 

adéquam à causa alegada. 

Ocultamento de lesões antigas e 

não explicadas. 

Muito agressivo ou apático. 

Extremamente hiperativo ou 

depressivo; 

Assustável ou temeroso; 

Tendências autodestrutivas; 

Teme os pais; 

Apresenta causas pouco viáveis 

para suas lesões; Apresenta baixo 

conceito de si; 

Foge constantemente de casa; 

Tem problemas de aprendizado. 

Oculta as lesões da criança ou as 

justifica de forma não convincente 

ou contraditória; descreve a criança 

como má ou desobediente; 

Defende disciplina severa; 

Pode abusar de álcool ou de 

drogas; 

Tem expectativas irreais da 

criança; 

Tem antecedente de maus-tratos na 

família. 

 

Quadro 2: Pistas para a Identificação da Violência Física 

Fonte: Deslandes, S.F. Prevenir a Violência, Um Desafio para Educadores. FIOCRUZ/ ENSP/CLAVES – Jorge 

Careli, Rio de Janeiro, 1994. Apud, Apostila do Curso de Capacitação para Conselhos Tutelares e de direitos de 

Santa Catarina, Ministrado pelo Centro Crescer sem Violência, Violência Doméstica contra Crianças e 

Adolescentes, Florianópolis, abril/1999. 
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2.3.1.3 Violência psicológica 
 

 

A violência psicológica pode se dar em forma de ação (expressado de modo verbal ou 

em atitudes de ameaça, castigos, críticas, rejeição, culpabilização, isolamento) ou omissão 

(abandono emocional, negligência com os cuidados afetivos) e é definida por Azevedo e 

Guerra (1989), como uma atitude constante do adulto, ou pessoa mais velha, a fim de 

depreciá-la, bloqueá-la em seu empenho de auto-aceitação, enfim, intervir de forma negativa, 

causando a criança sofrimento mental. 

Essa modalidade de violência é a mais comum praticada contra a criança, sendo sua 

ocorrência mais freqüente. No entanto, é uma das mais difíceis de ser identificada, por não 

deixar marcas aparentes, ou seja, suas conseqüências são de caráter psicológico. E, por esse 

motivo, quando se torna aparente já alcançou formas extremas. 

Assim, sua dificultosa evidência, como também a legitimação de muitas de suas 

expressões como forma de educar, ou a tendência de considerá-la de menor importância, 

configura-se em um grande impedimento no enfrentamento dessa problemática.  

Outra circunstância que se deve ser sempre considerada é que a violência psicológica, 

ainda que ocorra separadamente, está sempre presente nos casos de ocorrência da violência 

física e sexual, pois nessas situações sempre haverá algum tipo de sofrimento psíquico para a 

vítima.  

Segundo Pires (1998), a violência psicológica se divide em abuso psicológico e abuso 

emocional. Sendo que o abuso psicológico corresponde à exposição constante da criança a 

situações de humilhação e constrangimentos, através de agressões verbais, ameaças, 

cobranças e punições exageradas, desencadeando na vítima sentimentos de rejeição. Já o 

abuso emocional corresponde à incapacidade dos responsáveis de transmitir afeto e segurança 

à criança.  

Outras formas de violência psicológica5 são: humilhação (intenção de rebaixar o outro, 

fazê-lo sentir-se inferior), exposição indevida da imagem da criança, tortura psicológica 

(ameaça de morte, imposição de medo, privação de algo que dê prazer à criança, entre outros), 

ausência de limites, corromper (levar a criança à prostituição, crime ou uso de drogas), 

                                                 
5 Essas informações acerca destas formas de violência psicológica foram retiradas da cartilha Violência 
Doméstica contra crianças e adolescentes do Centro Crescer sem violência, no entanto, baseadas em informações 
geradas no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA. O SIPIA é um sistema nacional de 
registro e tratamento de informação criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais sobre políticas 
para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania. (http://www.mj.gov.br/sipia/).  



30 

 

 

produzir expectativas irreais ou extremadas exigências, negligência afetiva (falta de 

responsabilidade e interesse na criança) e isolamento (impedir a criança de ter amigos e 

desfrutar das experiências próprias de cada idade). 

De todas as formas supracitadas derivam diversas conseqüências no desenvolvimento 

emocional de uma criança, entre elas está a possibilidade de tornar-se uma pessoa insegura, 

desprotegida, fazendo se sentir inferior. Dessa maneira, podendo transformá-la em alvo facial 

para a prática de outras violências, prejuízos na construção da sua personalidade, dificuldades 

de adaptação social e problemas de saúde como obesidade, afecções na pele, problemas de 

tartamudez e comportamento infantil. 

Cabe mencionar, que tal modalidade pode ocorrer em qualquer nível sócio-econômico 

e de acordo APOMT (SANTA CATARINA, [20--?]), tem-se encontrado algumas 

características comuns nas famílias que perpetram esse tipo de violência, ainda que nem todas 

as famílias que apresentam tais características maltratem seus filhos, elas estão: 

 
• Número elevado de filhos, filhos não desejados, mães adolescentes sem 
suporte psicossocial ou em situação de isolamento, falta de apoio familiar e recursos. 
• Inexperiência e ignorância para cuidar dos filhos, desconhecendo suas 
necessidades afetivas. 
• Antecedentes de violência familiar e ruptura familiar. 
• Isolamento social. 
• Antecedentes psiquiátricos. 
• Toxicomanias. 

 

Reiterando o fato supraexplicado de que a violência psicológica não é facilmente 

identificada, em contrapartida, pudemos elencar ainda algumas pistas para vislumbrar a 

ocorrência dessa violência silenciosa, tal como constam no quadro abaixo: 

 

Indicares físicos da 
criança/adolescente 

Comportamento da 
criança/adolescente 

Características da família 

Problemas de saúde: 

Obesidade, 

Afecções na pele, 

Problema de tartamudez. 

Comportamento infantil; 

Urinar na roupa ou na cama; 

Chupar o dedo. 

Problemas de aprendizagem; 

Comportamentos extremos 

de agressividade ou timidez, 

destrutivo ou autodestrutivo; 

Problemas com o sono; 

Baixo conceito de si; 

Depressivo, 

Apático, 

Tem expectativas irreais 

sobre a criança; 

Rejeita; 

Aterroriza; 

Ignora; 

Isola; 

Exige em demasia; 

Corrompe. 
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Tendência suicida. Descreve a criança como 

muito má, diferente das 

demais. 

 

Quadro 3: Pistas para a Identificação da Violência Psicológica 

Fonte: Deslandes, S.F. Prevenir a Violência, Um Desafio para Educadores. FIOCRUZ/ ENSP/CLAVES – Jorge 

Careli, Rio de Janeiro, 1994. Apud, Apostila do Curso de Capacitação para Conselhos Tutelares e de direitos de 

Santa Catarina, Ministrado pelo Centro Crescer sem Violência, Violência Doméstica contra Crianças e 

Adolescentes, Florianópolis, abril/1999. 

 

 

2.3.1.4 �egligência  
 

 

 A negligência é um dos tipos de maus-tratos mais freqüentes e aparece muitas vezes 

ligada a outras formas de violência. É compreendida como toda anulação ou omissão de 

acolhimento às necessidades básicas por parte dos responsáveis com a criança, referente à 

alimentação, higiene, educação, saúde física e mental, supervisão e atenção. Corroborando 

com Guerra (p. 33, 1998) quando esta conceitua: 

 

A negligência representa uma omissão em termos de prover as necessidades físicas e 
emocionais de uma criança ou adolescente. Configura-se quando os pais (ou 
responsáveis) falham em termos de alimentar, de vestir adequadamente seus filhos 
etc., e quando tal falha não é o resultado de condições de vida além do seu controle. 

 

Ainda de acordo com Mouzakilis (1985, apud ROSA; SALOMON, 1999) configura-se 

como negligência: 

 

Uma situação na qual o responsável pela criança, permite que ela experimente 
sofrimento e/ou ainda não consegue preencher para ela os requisitos geralmente 
considerados essenciais para o desenvolvimento das capacidades físicas e 
emocionais de um ser humano.  
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Convém apontar que a negligência é um fenômeno do qual a responsabilidade pela 

ocorrência é individual e na demarcação familiar, devido à diferença na cultura de vários 

povos, cabe a cada um deliberar o que deve ser um cuidado apropriado a uma criança. No 

entanto, como determinadas condições colocam em risco o desenvolvimento da criança, 

algumas regras são pré-estabelecidas em todo o mundo. Tal modalidade traz danos de caráter 

físico e emocional para as vítimas e sua explicação depende de causas centradas naquilo que é 

“disfuncional ao sistema”, como pais dependentes químicos. 

Nesse sentido, Azevedo e Guerra (2004, p.E) realizam importantes considerações, 

apontam que:  

 
[...] o relacionamento da negligência com as condições sociais de vida dos pais, é 
um aspecto relevante em uma realidade como a brasileira. Evidentemente que se 
uma criança está mal alimentada porque os pais não conseguem obter dinheiro para 
fazê-lo adequadamente, o caso não será considerado como negligência. Entretanto, 
se todo o dinheiro conseguido e que seria, por exemplo, para a alimentação da prole, 
é desviado para o consumo de bebidas alcoólicas, então poderia se configurar um 
cuidado de negligência.   

 

Portanto, independente da culpabilidade dos pais ou dos responsáveis pelos cuidados 

da vítima, é necessária a realização da notificação, ou seja, a tomada de decisão a favor da 

proteção da criança que está em situação de desamparo.  

Existem diversas formas de negligência, estas podem ser por falta de documentos, 

permissividade, privação de contatos sociais, como também: 

 

• De ordem médica, quando as necessidades de saúde não estão sendo cuidadas, quanto 

ao não cumprimento do calendário vacinal, não seguimento de recomendações 

médicas, comparecimento irregular ao acompanhamento de patologias crônicas e 

internações freqüentes;  

• Educacional, quando os pais não acompanham a vida escolar e/ou não subsidiam as 

condições necessárias para a obtenção da freqüência escolar;  

• De higiene, quando a criança vivência precária condições de higiene (roupas sujas, 

dermatites de fraudas, lesões de pele de repetição);  

• De supervisão, quando permanecem períodos de tempo sem atividades, podendo 

provocar lesões e acidentes de repetição ou expostos ao provável contato com 

ambientes de risco. 
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• Física, quando não há roupas de acordo com o clima e de alimentação, quando há 

desnutrição por falta de alimentação, por erros alimentares persistentes, por restrições 

devido a ideologias dos pais. 

 

Suas conseqüências podem ser de ordem física e psicológica, entre elas estão, o 

processo de desenvolvimento e de crescimento deficiente, deficiências cognitivas ou 

neurológicas, problemas de saúde, problemas de conduta, privação cultural, sentimento de 

rejeição e baixa auto-estima, timidez, dificuldades de se relacionar, depressão, fadiga 

constante, desnutrição, e risco de acidentes.  

A negligência, assim como as outras modalidades de violência, apresenta um 

arcabouço metodológico para sua identificação. Os referidos indicadores estão expostos no 

quadro infracitado: 

 

Indicares físicos da 
criança/adolescente 

Comportamento da 
criança/adolescente 

Características da família 

Padrão de crescimento 

deficiente; 

Apresenta vestimenta 

inadequada ao clima; 

Problemas físicos ou 

necessidades não atendidas; 

Fadiga constante; 

Pouca atenção. 

 

 

 

Comportamentos extremos: 

hiper ou hipoativo; 

Assume responsabilidades de 

um adulto; 

Comportamentos infantis ou 

depressivos; 

Contínuas ausências ou 

atrasos à escola e consultas 

médicas. 

Apática e passiva; 

Não parece se preocupar com 

a situação da criança; 

Não busca resolver as 

necessidades de atenção da 

criança; 

Baixa auto-estima; 

Pode abusar de álcool e 

drogas; 

Apresenta severo desleixo 

com a higiene e aparência 

pessoal. 

 
Quadro 4: Pistas para a Identificação da Negligência 

Fonte: Deslandes, S.F. Prevenir a Violência, Um Desafio para Educadores. FIOCRUZ/ ENSP/CLAVES – Jorge 
Careli, Rio de Janeiro, 1994. Apud, Apostila do Curso de Capacitação para Conselhos Tutelares e de direitos de 

Santa Catarina, Ministrado pelo Centro Crescer sem Violência, Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes, Florianópolis, abril/1999. 
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Na seção seguinte, teremos como foco a questão da denúncia de violação do direito da 

criança em um espaço direcionado a captar essas informações. Ainda dentro da próxima 

seção, será abordado a historicidade, estrutura, funcionamento, bem como a importância do 

Setor SOS Criança do PAEFI/Serviço Sentinela.
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3 CO�HECE�DO O SERVIÇO SOS CRIA�ÇA DO MU�ICÍPIO DE 

FLORIA�ÓPOLIS �O E�FRE�TAME�TO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA 

CRIA�ÇA E DO ADOLESCE�TE  

 

 

3.1 Ordenamento histórico da criação e das determinantes do Serviço SOS Criança  
 

 

Caracterizando a criação do primeiro SOS Criança, identificamos que conforme 

COUTINHO (2008), sua organização foi decorrente da implantação na cidade de São Paulo 

do primeiro SOS Criança, pelo Governo Federal em meados de 1990/1991, baseado em um 

modelo americano chamado Hotline, um telefone de crise, serviço este oferecido à população 

por um conselho interinstitucional metropolitano ou por uma única instituição, ou ainda por 

um serviço de emergência hospitalar ou organização de voluntários.  

Tal serviço foi regulamentado a partir dos artigos 13º e 245º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei 8.069/90: 

 
Art. 13 – Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças ou 
adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar6 da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
Art. 245 – Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimentos de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar a 
autoridade competente aos casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 
ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescente. 

 

Para melhor esclarecer, segundo Azevedo e Guerra (1989, p. 189), os telefones de 

crise buscam dar orientação: 

  
[...] em termos de apoio, em situação de crise, bem como indicam endereços para 
tratamento. Tornam-se pontos de referência para pais abusivos e negligentes em 
momentos de estresse. Uma vez que se tenha identificado uma família abusiva ou 
negligente, esta mesma família pode, além disso, conseguir os números de telefone 
do médico da área da enfermeira de saúde pública, do terapeuta e do assistente 
social. Isto inclui tanto os telefones particulares quanto os de trabalho. Estes pais 
nunca tiveram tantos pontos de referência. Quanto mais números telefônicos 
estiverem disponíveis para eles, mais propensos estarão a buscar auxilio quando 
estiverem acabrunhados. 

 

A implantação do Projeto SOS Criança no município de Florianópolis ocorreu em 

abril de 1992, durante a gestão do governador Vilson Pedro Kleinübing e do Prefeito de 

                                                 
6 O Conselho Tutelar, no município de Florianópolis, foi implementado em 1994, anterior há esse ano o órgão 
responsável pela captação das denúncias e primeira verificação era o SOS Criança. 
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Florianópolis Esperidião Amin Helou Filho, a partir da iniciativa da primeira dama do Estado 

Vera Maria Karam Kleinübing e mediante o convênio entre a Secretaria Estadual da Justiça e 

Administração e a Fundação Vida – Apoio à Família Catarinense7 (COUTINHO, 2008). 

O Projeto foi concebido com o objetivo de atuar de forma emergencial na proteção e 

defesa das crianças da grande Florianópolis que estivessem em situação de risco pessoal e/ou 

social.  Segundo Carvalho (1997), o Projeto possui a função de promover o atendimento 

adequado às crianças cujos direitos estejam sendo ameaçados ou violados, de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 98, tendo seu atendimento cerceado ao que 

estabelece o inciso II: 

 
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 

  

Portanto, visava garantir o respeito aos direitos humanos, sobretudo à integridade 

física, psíquica e moral das crianças, que se encontram sob ameaça de transgressão no que diz 

respeito à vida, à liberdade e à dignidade inerentes a sua condição de pessoas e cidadão, bem 

como prestar orientação a população em geral acerca de políticas sociais básicas, assistenciais 

e de proteção especial voltadas à criança.    

O Projeto SOS Criança atendia denúncias de violência intra e extrafamiliar contra 

crianças, tendo suas ações pautadas a princípio pelo antigo código de menores.  

O atendimento era prestado em regime de plantão 24 horas. Os trabalhos 

desenvolvidos nesse período, segundo documentos destacados para esse estudo, ressaltam que 

a organização desse plantão deveria compreender uma carga horária continua. Conforme 

podemos observar no que destaca Destri8 (1993, p. 24):  

 
[...] justifica-se o atendimento do Programa SOS Criança no horário noturno (24 
horas). Podemos ainda considerar o que segue: 
- O Programa recebe solicitações para atendimento no horário noturno por demais 
órgãos que não atuam especificamente na área da criança e do adolescente. 
- O Programa recebe indicações de denunciantes que o caso só poderá ser 
averiguado no horário noturno por motivos de: 
=> A situação denunciada obterá constatação no horário noturno. 
- Em função do horário de trabalho dos pais e ou responsáveis. 
=> Para averiguação da dinâmica familiar. 
- Retorno de casos em andamento no horário noturno por: 
=> Horário de trabalho dos pais e ou responsáveis. 

                                                 
7 Uma entidade, jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tinha como presidente a Primeira Dama do 
Estado de Santa Catarina, a senhora Vera Kleinübing. 
8 Elaboração: Corpo Funcional do Programa SOS Criança. Redação: Juçara Destri. 
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=> Horário escolar da criança e ou adolescente. 
=> Fluxo de atendimento no plantão priorizando o trabalho de socorro, emergencial. 
- Orientações e telefone de crise – 1407, incidência e reincidência de violências são 
evitadas, reforçando a capacidade de superar o trauma atingindo-se a vulnerabilidade 
do solicitante. 

 

No mesmo ano, por meio de um convênio firmado entre a Fundação Vida e 

Telecomunicações de Santa Catarina - TELESC9 ocorreu à inauguração oficial do Projeto 

SOS Criança, da Sede do Albergue Santa Rita de Cássia e do Casarão de Integração 

Adolescente/Idoso em 08 de abril de 1992.   

Os servidores de nível superior e médio, responsáveis pela implantação de tais 

serviços foram, no início, cedidos pela Secretaria da Justiça e Administração. Estes técnicos 

eram responsáveis pela recepção, pelos estudos de caso e pelas intervenções junto aos 

familiares de crianças atendidas, auxiliavam também os educadores do Albergue, assumindo 

inclusive ações de cuidados com a higiene, alimentação e disciplina. Cabe destacar que tal 

fato foi decorrente principalmente pela falta de um corpo técnico responsável pelo Albergue, 

situação agravada também pela falta de clareza das funções técnicas específicas para suprir os 

Projetos.  

 Outra modalidade de recebimento de denúncias é desencadeada a partir da ativação do 

número de telefone 1407, na qual se iniciou o atendimento das denúncias captadas via 

telefone, mesmo não tendo sido à época, implantado o Programa SOS Criança por estar 

aguardando liberação dos recursos e financiamento de convênios com outros órgãos de áreas 

comuns (COUTINHO, 2008). 

Em setembro de 1993, a Fundação Vida repassou o prosseguimento das ações do SOS 

Criança à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Contudo, o município se tornau responsável 

integralmente pelas ações somente no ano de 1999, justificado pelo fato de estar estabelecido 

nas diretrizes da política de atendimento, a municipalização do mesmo, de acordo com o 

conteúdo sobre família exposta na Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Associado ao Estatuto da Criança e do Adolescente embasado pelo artigo 88: 

                                                 
9 TELESC - Telecomunicações de Santa Catarina era o nome da empresa operadora de telefonia do grupo 
Telebrás no Estado brasileiro de Santa Catarina antes da privatização. Foi absorvida pela Brasil Telecom. 



38 

 

 

 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:  
 
I - municipalização do atendimento; 
 
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e 
do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 
assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 
 
III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização 
político-administrativa; 
 
IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 
 
V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 
Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para 
efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria 
de ato infracional; 
  
VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 
Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de 
assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de 
adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com 
vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar 
comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei; 
 
VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos 
segmentos da sociedade.  

 

Portanto, é a partir desse momento que decorre a obrigatoriedade das atribuições do 

Estado e do Município, que ficaram explicitadas pelos seguintes documentos (COUTINHO, 

2008 apud Constituição Estadual de Santa Catarina, 1989): 

 
Art. 186. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, observados 
os princípios e normas da Constituição Federal. 
Parágrafo único. Cabe ao Estado promover: 
 
III - criação de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento 
de denúncias referentes à violência no seio das relações familiares, bem como locais 
adequados ao acolhimento provisório das vitimas de violência familiar. 
 
Art. 187. O Estado assegurará os direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal. 
Parágrafo único. O Estado, isoladamente ou em cooperação, manterá programas 
destinados à assistência à criança e ao adolescente com o objetivo de assegurar, nos 
termos da lei: 
 
I - respeito aos direitos humanos; 
 
II - preservação da vida privada na família, no domicílio e na ocorrência de 
intromissões arbitrárias e ilegais; 
 
III - expressão livre de opinião; 
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IV - atendimento médico e psicológico imediato em caso de exploração sexual, 
tortura, pressão psicológica ou intoxicação por efeito de entorpecentes e drogas; 

E na Lei Orgânica do Município de Florianópolis, Titulo II - Dos Direitos e 

Liberdades Fundamentais – Capítulo II - Dos Direitos Sociais, artigo 5º e do Título VII – Da 

Política Social e Economia – Capitulo VI – Da assistência social, da família, da criança e do 

adolescente, do idoso e das pessoas portadoras de deficiência – Seção I – da Assistência 

Social, artigos 139, 142 e 143: 

  
Art. 5° - O Município assegurará, em cooperação com a União e o Estado, os 
direitos fundamentais do cidadão, observando: 
 
I - proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e ao 
deficiente;  
 
Art. 139 - São objetivos das ações de serviços municipais de assistência social:  
 
I - à proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
 
II - o amparo às crianças e aos adolescentes; 
 
Art. 142 - O Município manterá serviços e realizará ações destinadas a garantir os 
direitos constitucionais da criança e do adolescente.  
 
Art. 143 - Os planos e programas municipais de amparo à criança e ao adolescente 
observarão, além de outras diretrizes, as seguintes: 
 
I - respeito absoluto aos direitos humanos; 

 

Retomando o detalhamento sobre a história do SOS Criança, foi ainda em 1999 que o 

SOS Criança, que a princípio prestava atendimento a toda grande Florianópolis10, restringiu 

seu campo de atuação, passando a atender somente crianças e adolescentes residentes no 

município. 

Segundo Coutinho (2008), que recolheu relatos dos profissionais que trabalharam no 

Programa Sentinela de Florianópolis, nos anos de 2000/2001, o SOS Criança passou por uma 

reestruturação em suas diretrizes nacionais e foi criado o PEVES – Programa de Erradicação 

da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, tendo como objetivo um conjunto de ações 

de natureza especializada destinado ao atendimento de crianças e adolescentes abusados e/ou 

explorados sexualmente. Atendia através do atendimento de denúncias (SOS Criança), 

acompanhamento (Acorde) e prevenção (Mel) de famílias envolvidas com violência física, 

sexual e exploração sexual e conseqüentemente contemplando dois eixos do Plano Nacional 

Enfrentamento da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. 

                                                 
10 A grande Florianópolis corresponde, além do próprio município, também as cidades de São José, Palhoça e 
Biguaçu.   
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Ainda na mesma época, podemos destacar a criação do Protocolo de Atenção às 

Vítimas de Violência Sexual no Município de Florianópolis, que implanta um serviço que 

concede prioridade a essas demandas, considerando: 

  
- ser a violência uma das principais causas de morbimortalidade, principalmente na 
população jovem [...] com conseqüências drásticas sobre suas vidas, 
- que o enfrentamento da violência sexual exige a efetiva integração de diferentes 
setores para a realização de um trabalho em rede, 
- a necessidade do trabalho integrado para conferir maior visibilidade ao problema 
de forma a permitir a implantação de estratégias mais amplas de combate ao mesmo, 

 
Em 2001, com a definição de um conjunto de ações voltadas à garantia e defesa dos 

direitos das crianças, o Governo Federal objetivando a execução das metas estabelecidas pelo 

Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, consentido pelo 

CONANDA; criou o Programa Sentinela, que para atuar contava com um corpo técnico de 

profissionais capacitados para trabalhar com a demanda de violência sexual intrafamiliar e 

extrafamiliar. 

Decorrente das políticas criadas no mesmo ano, de enfrentamento à violência sexual 

infanto-juvenil, o Governo Municipal, alterou o nome do programa PEVES para Programa 

Sentinela. A partir de referida mudança, ocorreu uma nova reestruturação dos setores, 

permanecendo: SOS Criança (captação de denúncias recebidas por um novo número: 0800-

643-1407 que realizava averiguação/investigação), Acorde (realizava o acompanhamento) e 

Projeto Mel (realizava a prevenção).  

Cabe mencionar que o Programa Sentinela 2003 instituído, segundo Projeto Técnico, 

tem a seguinte direção: 

 
[...] visando possibilitar condições favoráveis e eficazes ao resgate e à garantia dos 
direitos da criança e do adolescente vitimas de violência, bem como suas famílias. 
 
Assegura o atendimento da Política de Proteção Especial à Criança e Adolescente, 
vítimas de crime contra a pessoa e contra os costumes determinados na Constituição 
Federal e Estadual, Lei orgânica Municipal e Estatuto da Criança e Adolescente (lei 
8069/90) artigo 87 – Da política de Atendimento: 
 
Inciso III – “Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 
vítimas de negligência e maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão”. 

 
No ano de 2005, com a mudança na gestão municipal, passando a ser administrada 

pelo atual Prefeito Dário Berger, o Programa Sentinela passa por novas modificações 

estruturais: o então antigo ACORDE passa a se chamar Equipe de Acompanhamento; e o 

Projeto Mel, passa a se denominar Equipe Rede; o atendimento emergencial do SOS Criança 
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passou a se chamar Equipe de Diagnóstico; permanecendo apenas o SOS Criança – disque 

denúncia, para captação de denúncias e repasse ao Conselho Tutelar.  

Ainda de acordo com o Projeto Técnico responsável pela reestruturação do Programa 

Sentinela, o objetivo geral compreende “Implementar, em um processo coletivo, a política de 

atendimento às crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência, ameaça e/ou 

exploração e garantir os seus direitos fundamentais, o fortalecimento de sua auto-estima e o 

restabelecimento do direito à convivência familiar”. 

Segundo estudos efetuados com os técnicos do Serviço, com o acúmulo de denúncias 

a serem empreendidas pelo diagnóstico, foi criado no ano de 2004 à primeira equipe para 

atender a demanda reprimida da época, que não foi totalmente solucionada, pois tal equipe 

manteve suas atividades até 2005, quando foi desfeita pela mudança da gestão da 

Administração Pública. 

Levando em conta a dinâmica da realidade, nos anos de 2009/2010, foram retomados 

os trabalhos da citada demanda por meio de uma nova equipe que buscava responder as 

denúncias que permaneciam sem a devida análise e providências, como também, iniciar o 

atendimento da demanda que havia se formado desde o ano de 2005. Grande parte da equipe 

permaneceu em funcionamento até 30 de junho de 2010, data do término do contrato. E, 

atualmente, há previsão de novas contratações. 

 

 

3.2 Estrutura e funcionamento do serviço SOS Criança11  
 
 

O SOS Criança se constitui como um canal de comunicação da sociedade civil com o 

poder público, é ele que possui a responsabilidade pela sustentação da rede de proteção da 

criança e do adolescente no município de Florianópolis. Atualmente está inserido na estrutura 

organizacional da prefeitura municipal, definida pela seguinte estrutura: Secretaria Municipal 

de Assistência Social, como órgão gestor; a seguir, CREAS – Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social, como Coordenação dos Serviços; e hierarquicamente 

abaixo, o PAEFI/Sentinela – SOS Criança, responsável pela execução do Serviço. 

                                                 
11 As informações foram obtidas em um estágio de observação que realizamos no SOS Criança, no qual 
acompanhamos a operadora do Setor SOS Criança.   
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A partir dessa estrutura, o SOS Criança enquanto órgão executor tem seus serviços 

localizados na Cidade da Criança12, juntamente com outros serviços voltados à criança e está 

vinculado ao PAEFI/Sentinela, ou seja, é um Setor do mesmo.  

O SOS Criança, já contou com uma equipe técnica interdisciplinar composta por 

profissionais das áreas do Serviço Social, Pedagogia, Psicologia e Direito para dar conta das 

ações decorrentes desse Serviço. A configuração atual desse Serviço continua a dispor para 

sua operacionalização do formato de atendimento 24h, tendo das 08h ás 17h como 

responsável pelo atendimento uma Educadora Social e, a partir desse horário, tornam-se 

responsáveis pelo referido atendimento os Educadores Sociais da Casa de Passagem. É 

importante destacar que o SOS Criança não mais é responsável pelo “primeiro atendimento” a 

família, este é realizado pelo Conselho Tutelar.  

Todavia, o Setor atualmente é responsável, além da captação das denúncias referentes 

à população infanto-juvenil, também é responsável pela captação das denúncias relativas à 

população em situação de rua; no qual é encaminhada, via contato telefônico, ao Serviço de 

Abordagem de Rua para as devidas providências e registrada no livro próprio de plantão, com 

o nome do técnico que recebeu a comunicação do fato.   

Como o serviço prestado é de caráter emergencial e essencial à população, nos finais 

de semana, conforme um acordo interno, os Educadores da casa de passagem são 

responsáveis também pelo atendimento do Setor aos sábados e a operadora (diurna) aos 

domingos, retornando o atendimento à casa de passagem no período noturno.  

Segundo declarações da profissional do Setor, as mesmas condições ocorrem também 

em dias de feriado, sendo essas condicionalidades assumidas a partir de um abono de horas 

extras recebidas pelos profissionais mensalmente.   

O serviço conta como estrutura física, um único compartimento de atendimento dentro 

da sala do arquivo do PAEFI/Sentinela, no qual se encontra um computador e duas linhas 

telefônicas13, onde se realiza o maior número das captações das denúncias. No entanto, apesar 

de haver a possibilidade da realização de uma denúncia ser feita por telefone, escrita ou 

pessoalmente, o serviço não possui em sua estrutura uma sala preferencial para o atendimento 

presencial. 

                                                 
12 A cidade da Criança localiza-se no bairro Agronômica, mas especificamente na Rua Rui Barbosa, 677.  
13 O atendimento realizado via telefone, compreende duas linhas telefônicas, discagem gratuita (0800-643-1407) 
e a linha convencional (3216-5226).  
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Cabe ressaltar que apesar das condições supracitadas, o atendimento presencial, 

quando solicitado, é realizado em umas das salas de atendimento disponibilizadas por outros 

serviços.  

A denúncia assegura por lei o anonimato do denunciante, porém, apesar dessa 

condição, na maioria das vezes, o denunciante se identifica, cria vínculo com a operadora e 

deixa contato telefônico para possíveis esclarecimentos posteriores. No entanto, a operadora 

garante o sigilo a partir da realização da denúncia, pois o denunciante deve ser compreendido 

como um agente de proteção que também necessita ser protegido e que precisa confiar no 

Setor e nos técnicos, embora possa temer por sua exposição.     

Ressaltamos ainda que como a denúncia de suspeita ou confirmação de violação dos 

direitos da criança, segundo o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação 

de qualquer cidadão, se requisitado pelo denunciante, este pode acessar ao número de registro 

da Solicitação de Atendimento de Denúncia, para assegurar o comprimento da lei e poder 

monitorar o atendimento desta.  

Entretanto, a ação supracitada, deve ser encarada primeiramente como um ato de 

proteção do usuário do Serviço à criança e, portanto, um ato de cidadania, que atribui ao 

Estado o dever de promover as ações de proteção, defesa e responsabilização adequadas à 

situação denunciada.    

Segundo informações obtidas acerca da sistematização do Serviço, organizada pelo 

técnico do PAEFI/Sentinela que trabalha diariamente com situações de violência, as 

vantagens de ter uma central de recebimento de denúncias no município são:  

 

• Permitir ao munícipe acessar um serviço de apoio e de proteção para vítimas, 

encurtando distâncias; 

• Possibilitar ao munícipe elucidar dúvidas e procedimentos básicos sobre os casos que 

estão sendo denunciados; 

• Promover ao munícipe o não envolvimento direto com a situação denunciada; 

• Permitir o exercício da cidadania dos munícipes, fazendo cumprir a lei no tocante à 

obrigatoriedade da denúncia; 

• Empreender medidas de proteção às vítimas nos casos de violência mesmo quando a 

própria família não promove a denúncia; 
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• Elucidar “a cifra negra14” dos casos de violência; 

• Fazer com que a sociedade em geral aja em conformidade com os órgãos públicos no 

combate da violência. 

 

No tocante à efetivação da denúncia cabe destacar, que além do SOS Criança (disque-

denúncia), os órgãos competentes para receber as notificações de suspeita de violação de 

direito que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente são: o 

Conselho Tutelar, a Delegacia Especializada, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e a 

Justiça da Infância e Juventude, bem como, o Serviço Federal Disque 100. 

 

 

3.2.1 PAEFI/Sentinela 
 

 

Pontuamos que para melhor compreensão do Serviço SOS Criança, apresentaremos o 

PAEFI/Sentinela, o Serviço que ordena judicialmente e administrativamente o SOS Criança. 

Segundo documentação da instituição, o PAEFI/Sentinela é um órgão de natureza 

governamental e depende jurídica e administrativamente da Esfera Federal e Municipal. Está 

vinculado à Política Social de Atenção à Criança e ao Adolescente e pertencente ao CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social), sendo este partícipe do nível de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade da Política de Assistência Social nacional, 

ou seja, os serviços que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos 

violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.  

O CREAS é uma unidade pública estatal responsável pelo atendimento, orientação e 

apoio especializado e continuado de assistência social a indivíduos e famílias com seus 

direitos violados.   

Além do PAEFI/Sentinela, a referida unidade ainda disponibiliza os seguintes serviços 

no município de Florianópolis:  

 

                                                 
14 Conforme Wikcionário - Cifra negra ou oculta: a) As quantidades que não estão documentadas por falta de 
dados de sua    comprovação, que são supostas. b) (Por extensão) (Criminalística) são os crimes que não 
chegaram ao conhecimento público e, consequentemente, não foram julgados. 
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• PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), que tem por objetivo retirar as 

crianças e adolescentes de 0 a 15 anos da situação de trabalho;  

• CIAPREV (Centro Integrado de Atenção e Prevenção à violência Contra a Pessoa 

Idosa), que realiza atendimento especializado ao idoso em situação de violência e sua 

família, em uma perspectiva de proteção e defesa de seus direitos;  

• CREMV (Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência), 

que se resume em oferecer atendimento a mulheres em situação de violência com 

objetivo de fortalecê-la para que possa tomar decisões relativas à violência vivenciada; 

• LA/PSC, um Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em 

cumprimento de Medida Sócio-Educativa de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviços a Comunidade;  

• SAR (Serviço de Abordagem de Rua), que caracteriza-se pelo compromisso de 

restabelecer os vínculos familiares, escolares e comunitários de crianças, adolescentes 

e adultos em situação de rua, sendo também responsável pelo acolhimento e 

encaminhamento de pessoas usuárias de álcool e outras drogas ilícitas para avaliação e 

atendimento especializado.  

 

Cabe ressaltar que atualmente a incorporação do Serviço Sentinela no PAEFI (Serviço 

de Atendimento especializado a família e a indivíduos em situação de ameaça ou violação de 

direitos) ocorreu por meio da aprovação da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, na 

qual o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS aprova a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, e em consonância com a Política Nacional (SUAS), apesar do 

município de Florianópolis ainda utilizar a nomenclatura “PAEFI/Sentinela”. Esta mudança 

no cenário nacional está sendo alvo de algumas discussões entre técnicos quanto à 

incorporação do referido Serviço, contudo, até o momento ainda não tivemos a oportunidade 

de nos aprofundarmos desta discussão. 

O PAEFI/Sentinela é um serviço público que atua nas situações de violência física, 

sexual (incluindo exploração sexual), psicológica e negligência contra crianças, propiciando 

atendimento psicossocial através de um conjunto de ações articuladas, na qual tem por 

objetivo efetivar a política de atendimento às crianças e suas famílias vítimas de violência, 

visando à garantia de seus direitos fundamentais, o fortalecimento de sua auto-estima e o 

restabelecimento do direito digno à convivência familiar.  
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Suas ações estão voltadas para o atendimento às crianças vítimas de violência, bem 

como às suas famílias, possibilitando às mesmas um suporte assistencial, sendo que suas 

ações são vinculadas à rede de atendimento às crianças e na prevenção da violência.  

As ações realizadas pelo PAEFI/Sentinela compreendem o diagnóstico e 

acompanhamento psicossocial, atendimento às crianças e suas famílias vítimas de violência, 

capacitação técnica, palestras e consultorias na área da violência doméstica; trabalho lúdico-

pedagógico através de teatro, como forma de prevenção, projeto Sentinela na Comunidade e 

participação em núcleos de estudo e protocolos de atenção às vitimas de violência.  Fazendo 

um adendo, as referidas atividades lúdico-pedagógicas não ocorrem mais, devido a novas 

adequações do serviço. 

O PAEFI/Sentinela tem sua composição dividida nos seguintes Setores: 

 

• SETOR SOS CRIANÇA - Atualmente, como já mencionado, tem sua ação 

operacionalizada por uma educadora social de nível médio. É responsável pelo 

acolhimento das denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Esse 

acolhimento é realizado na Cidade da Criança do município de Florianópolis, na 

qual recebe denúncias através do disque-denúncia (0800-643-1407), pessoalmente 

e por escrito. Seu atendimento é realizado 24hs, no entanto, depois das 19h00min 

o acolhimento é feito pelos monitores da Casa de Passagem. Conforme dinâmica 

já detalhada anteriormente. 

 

• SETOR DE DIAGNÓSTICO- As ações decorrentes desse Setor são realizadas por 

uma equipe composta por Assistentes Sociais, Psicólogos e estagiários de ambas 

as áreas. É a Equipe responsável pela investigação psicossocial das denúncias e 

avaliação dos fatores de risco e proteção. Esta investigação é feita através da visita 

domiciliar em toda a rede social da criança como a escola, a “vizinhança”, a 

unidades de saúde, os projetos em que a criança esta inserida, a família ampliada – 

aquela que tem a presença de outro parente no seu meio familiar, na qual pode ser 

também o abusado ou abusador. A elaboração dos diagnósticos leva em média seis 

meses, depois de emitido o parecer são feitos os encaminhamentos decorrentes da 

singularidade da situação.  

O Setor de Diagnóstico, conta atualmente com uma extensão de seu 

trabalho, realizado pela Equipe de diagnóstico/ Demanda Reprimida, na qual 
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realiza o diagnóstico de denúncias que estão na fila de espera desde o ano de 1999 

a 2008.   

 

• SETOR DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR - Este Setor é composto 

também por Assistentes Sociais, Psicólogos e estagiários de ambas as áreas. É 

responsável pelo atendimento sistemático à criança e suas famílias. Sua atuação é 

de aproximadamente seis meses no mínimo, sendo que o atendimento sistemático 

psicossocial tem por objetivo a reorganização familiar, visando relações familiares 

mais democráticas e saudáveis, com respeito e proteção. A família só é desligada 

do programa quando o parecer emitido constata que a mesma encontra-se 

“protegida”.  

 

Atualmente, o Setor de Prevenção é um serviço do CREAS e se estende a todos os 

serviços do mesmo, o que anteriormente era um Setor exclusivo do Serviço Sentinela. 

A equipe técnica do serviço é composta por duas psicólogas e uma assistente social, 

sendo que tal serviço é responsável por realizar ações preventivas, com enfoque informativo 

e/ou educativo. 

As denúncias de violência contra crianças chegam até o PAEFI /Serviço Sentinela 

através de encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar e pelo Juizado da Infância e da 

Juventude. Reiterando que todas as pessoas têm o dever de fazer a denúncia ao mesmo, 

disposto no art. 70 do ECA, “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação 

dos direitos da criança e do adolescente.”  

No que concerne o primeiro atendimento, cabe ao Conselho Tutelar a realização do 

atendimento emergencial e as medidas necessárias para garantir o direito da criança. No 

seqüencial do atendimento a família é encaminhada para os Serviços necessários.  

Sendo encaminhado o caso ao PAEFI/Sentinela, este passa primeiro pela 

Coordenação, onde lá é feito a triagem. Devido à grande demanda não é possível atender a 

todos os casos que chegam, dando assim a preferência aos emergenciais. 

O Serviço Social na instituição tem como objetivo geral, trabalhar na busca pela 

garantia dos direitos junto às famílias de crianças em situação de risco social e/ou pessoal, 

com vistas ao rompimento do ciclo da violência e à proteção integral de crianças no âmbito 

familiar.  

Em vista disso, de acordo com as profissionais do Serviço, suas ações são:  
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• Conhecer o contexto sócio-familiar; Identificar e atuar junto às demandas e 

necessidades sociais da família;  

• Identificar e atuar de forma a minimizar os fatores de risco relacionados à vitimização;  

• Averiguar e atuar de forma a potencializar os fatores de proteção da família para a 

proteção de crianças e adolescentes; 

• Elaborar plano de intervenção para atendimentos das famílias conforme com suas 

especificidades;  

• Orientar as famílias para o cuidado e proteção de seus membros;  

• Prestar esclarecimento às famílias no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 

mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;  

• Subsidiar os órgãos de proteção a crianças, Conselho Tutelar e Juizado da Infância e 

Juventude, com informações acerca do acompanhamento;  

• Elaborar relatórios sociais acerca do acompanhamento prestado à família;  

• Contribuir com pesquisas sobre o trabalho com famílias. 

 

Suas atribuições/ competências são: 

 

• Executar a política de atendimento, através do atendimento social junto às famílias; 

•  Realizar entrevista social junto ás famílias; 

•  Planejar ações de cunho social; 

•  Efetuar visitas domiciliares e/ou institucionais; 

•  Avaliar o perigo e o risco; 

•  Verificar a existência de figuras de proteção e rede de apoio social; 

•  Trabalhar no fortalecimento das famílias na busca de possibilidades a fim de acessar 

os direitos sociais; 

•  Elaborar relatórios sociais; 

•  Realizar estudo social; 

•  Expedir parecer psicossociais; 

•  Empreender estudo sócio-econômico; 

•  Acompanhar as ações sócio-jurídicas; 

•  Encaminhamentos sócio-assistenciais; 

•  Realizar avaliações e supervisão de estágio; 

•  Desenvolver consultorias técnicas na área do Serviço Social; 
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•  Manter registros atualizados acerca do acompanhamento. 

 

Em suma estas são as principais atribuições dos profissionais do PAFEI/ Sentinela que 

visam, em principal, pela suspensão da violência e a prevenção de sua incidência e 

reincidência.  

 

 

3.2.2 A dinâmica de atendimento do SOS Criança  
 

 

Após adentrarmos no assunto afeto ao PAEFI/ Sentinela, retomaremos aqui a 

descrição da dinâmica de atendimento do SOS Criança, nosso foco de pesquisa.  

Destacando a processualidade do Serviço do SOS Criança, este apresenta o seguinte 

fluxo de atendimento15: em uma denúncia captada pelo telefone, a operadora faz o 

acolhimento do denunciante, recebe as informações relativas a suposta vitimização, efetua a 

avaliação das informações recebidas, realiza orientação e providências emergenciais, se 

necessário, produz a sistematização da abertura da denúncia na Ficha de Solicitação de 

Atendimento de Denúncia16, empreende uma busca de informações da família no banco de 

dados do SOS Criança e no arquivo de atendimento já encerrados do PAEFI/Sentinela e, por 

fim, confecciona o ofício de comunicação ao respectivo Conselho Tutelar. Dependendo da 

situação denunciada, a operadora encaminha os documentos processados via protocolo pelo 

motorista do PAEFI/Sentinela, ou em casos de urgência encaminha via fax.  

No tocante aos fatos recebidos pelo Serviço, as situações que poderão ser enviadas ao 

Conselho Tutelar via fax deverão ter como características a condição de agressão física com 

lesão, ameaça iminente à criança, indícios de violência sexual, a ocorrência da solicitação de 

atendimento na mesma hora em que está acontecendo à violação do direito, entre outras.  

 Na coleta de denúncias com situações de iminência de risco para a pessoa ou para a 

criança, os operadores estão autorizados, como qualquer cidadão, a acionar a Polícia Militar 

para assegurar a proteção até que o Conselho Tutelar chegue para atender a solicitação.    

Em casos em que o Serviço recebe denúncias de suspeita de exploração do trabalho 

infantil, com o mínimo de informações de identificação da criança, o fato é comunicado ao 

                                                 
15 Para melhor visualização da processualidade do Serviço do SOS Criança, o apêndice A, apresenta o 
fluxograma de atendimento.  
16 Anexo A: cópia da Solicitação de Atendimento de Denúncia do SOS Criança, preenchida com dados fictícios. 
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Conselho Tutelar correspondente e também ao Serviço de Abordagem de Rua, visto que este 

possui a função de verificar “in loco” situações de vulnerabilidade social. Nos casos em que o 

solicitante não possui informações sobre a identificação da criança, mas possui o endereço do 

local em que os mesmos estão sendo explorados, não ocorre a abertura de uma denúncia ao 

Conselho Tutelar, o fato é somente comunicado para posterior verificação do Serviço de 

Abordagem de Rua.  

Como o referido Serviço funciona de segunda a sábado e em dias de ponto 

facultativos, das 08h às 19h, a responsabilidade de verificação “in loco” dos casos de suspeita 

de exploração de trabalho infantil, remete-se ao Conselho Tutelar.        

A respeito de situações em que não se efetivou o registro de uma denúncia, sendo 

somente realizado algum tipo de orientação, essas são registradas em um livro próprio, para 

que possam ter seus resultados possivelmente monitorados, a medida que o solicitante retorna 

ao serviço acerca dos resultados alcançados, objetivando o controle das orientações e 

conseqüentemente do Serviço, podendo também a operadora se assegurar de possíveis 

reclamações. Tal livro contempla também, registro das entradas, os encaminhamentos e as 

rubricas dos operadores que coletaram as denúncias.   

As orientações realizadas, conforme informações obtidas da sistematização do 

Serviço, organizada pelo técnico do PAEFI/Sentinela, são em sua maioria relacionadas aos 

seguintes temas: violência institucional; situações de violência em que a criança mora em 

outro município ou ocorridas em outro município; encaminhamentos decorrentes do ato 

infracional por adolescente; crianças, adolescentes ou adultos em situação de rua ou 

mendicância; violência física por terceiros; exploração sexual; conflitos referentes à definição 

de guarda, visita e/ou pensão alimentícia; falta de vagas em escola e creche; morosidade no 

atendimento do serviço de saúde; necessidade de medicação de alto-custo e alimento especial 

à criança; e adoção.   

O procedimento de pesquisa de reincidência da família, um dos procedimentos da 

efetivação da denúncia, no registro de entrada das denúncias no Setor (criado desde 2005) e 

no arquivo de denúncias atendidas e encerradas pelo PAEFI/Sentinela, realizado pela 

operadora do SOS Criança antes de encaminhar a Solicitação de Atendimento ao Conselho 

Tutelar, alerta o Conselho Tutelar sobre a possível existência de algum tipo de registro da 

família em seus prontuários e norteia aos profissionais que irão efetuar o atendimento 

posterior, a reincidência da família no sistema de proteção.   

Diante da complexidade e das diversidades das demandas que são apresentadas a esse 

Serviço, imputamos a sua vital importância na efetivação do seu atendimento, para tanto, 
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passamos a traçar os elementos componentes no atendimento ao usuário no que diz respeito à 

denúncia. 

   

 

3.3 A denúncia de violência contra a criança e o tratamento das informações recebidas 

no procedimento inicial  

 

 

Tratar da questão da denúncia antes da efetivação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente não era tarefa fácil, uma vez que pouco se conhecia sobre como era executada a 

proteção da criança vítima de violência, já que os Códigos de 1987 e 1979, conforme já 

abordamos, não atuavam na perspectiva da Proteção Integral.  

Contudo, a realização de uma denúncia consiste em tornar algo perceptível ou visível e 

nos termos da violação dos direitos da criança, portanto configura-se na tentativa de levar a 

conhecimento das autoridades competentes um determinado fato ilegal aguardando alguma 

possível providência.  

A efetivação de uma denúncia se justifica pelo fato de funcionar como um mecanismo 

de defesa dos direitos da criança, visto que é a partir de sua realização que se inicia um 

processo de desconstrução da situação de violência, com o propósito de interromper esse 

ciclo, o qual prejudica o desenvolvimento saudável da criança.  

Caracterizando ainda sua importância, frisamos que para algumas categorias 

profissionais o Estatuto da Criança e do Adolescente determina a obrigação de denunciar 

situações de violações de direitos, que é o caso das áreas da educação e da saúde, implicando 

em pena, quanto a não efetivação da notificação, conforme o artigo 245 desta lei: 

 
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção 
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade 
competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. 
    

Ainda sobre o feito de denunciar, a despeito do subsídio da legislação, na prática o que 

se constata, segundo APOMT (SANTA CATARINA, [20--?], p. 4), é que apesar da 

notificação ser “compulsória para diversas categorias profissionais e de cunho humanitária 

para o cidadão comum, o não cumprimento dessa obrigação é respaldado nos seguintes 

fundamentos”, pelo (a): 
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• Questão cultural do direito do uso do castigo corporal para educar; 

• Suposto direito que os pais têm sobre os filhos; 

• Medo de represália por parte do agressor; 

• Medo de interferir na família; 

• Medo da falta de apoio institucional nos desdobramentos do caso; 

• Dúvida de se de fato está ou não ocorrendo maus-tratos; 

• Falta de crédito nos órgãos de proteção, por ausência de estrutura (financeira, humana 

e material) dos serviços de atendimento; 

• “Desconforto” de eventual depoimento na justiça; 

• Alegação do desconhecimento da obrigação legal.  

 

Diante dos dificultadores supracitados para efetivação da denúncia, fica explicito a 

relevância da tomada de decisão pelo ato de denunciar, de maneira que, conforme RECH 

(2005, p.15), a captação de uma denúncia de violação de direitos deve ocorrer de maneira 

muito atenciosa, visto que, trata-se de um momento delicado e decisivo envolvendo, de um 

lado alguém com uma informação que, se confirmada, aponta para um sujeito com direitos já 

violados, e de outro, alguém responsável por captar e registrar com precisão de detalhes esta 

informação.   

Portanto, por se tratar de uma situação delicada e de um trabalho árduo e complexo, 

devido à incumbência de transmitir ao papel todos os elementos de risco e proteção descritos 

pelo denunciante, a captação da informação deve ser realizada por um técnico que possa 

também, além de manter a qualidade do registro, transmitir ao denunciante o conforto e a 

segurança que naquele momento o mesmo necessita; devendo, outrossim, se identificar ao 

denunciante e fornecer para ao mesmo o nome e o endereço do programa/órgão que irá 

atender a situação (RECH, 2005).  

Durante a coleta das informações, segundo dados da sistematização do Serviço, 

organizada por técnico do PAEFI/Sentinela, o operador deve considerar os seguintes aspectos: 

 

• Clareza na descrição do endereço; 

• Coletar outros dados que auxiliem a localização dos envolvidos, caso o endereço 

não seja preciso, como o nome da escola ou creche, local de emprego dos 

responsáveis, endereço de outros parentes (se possível). 
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• Detalhar o episódio ou situação da violência, com a maior precisão, contendo, se 

possível, data e horário do ocorrido, se há lesões na vítima/local das lesões, quem 

presenciou o fato, qual a atitude dos outros membros da família em relação à 

situação, se a criança expressa os seus sentimentos perante a violência sofrida e 

quem são as figuras protetivas na família ou na comunidade; 

• Indicar outros profissionais que atendem a criança ou família na comunidade que 

dispõem de informações sobre a família e que poderão ser contactados pelo 

técnico que atender o caso. 

 

Convêm salientar que os aspectos supracitados devem ser na medida do possível 

alcançados, visto que a descrição contida na denúncia é um elemento essencial para que se 

construa uma intervenção profissional especializada no fenômeno da violência, com vistas a 

garantir a efetiva proteção da criança.   

No que tange à materialização da informação coletada, cabe reconhecer a necessidade 

da dimensão das informações que devem conter o instrumental de recolhimento desses dados. 

Dessa maneira, é realizada a descrição das especificidades conforme o tipo de violência e o 

contexto onde ocorrem registradas na Ficha de Solicitação de Atendimento que deve 

contemplar as seguintes informações descritas por Rech (2005, p. 21): 

 
A ficha de denúncia do SOS Criança de Florianópolis tem 4 campos de informações, 
que são preenchidos de acordo com os dados fornecidos pelo denunciante, ou seja, 
dados de identificação e localização: da(s) vítima(s) e seus responsáveis; do(s) 
suposto(s) agressor(es); do denunciante (identificação opcional); e da situação, 
episódio e/ou ameaça eminente de violência. Noutras palavras são preenchidos 
dados de identificação e dados ou elementos de suspeita da violência. 

 

Conforme ainda assevera Rech (2005, p. 21) “a abertura de uma denúncia requer um 

mínimo de informações que possa localizar, mesmo que indiretamente, a criança e que traga 

informações sobre a violência que possam ser interpretadas como suspeita de violência”.   

Sendo assim, a denúncia representa o movimento inicial no processo de intervenção 

psicossocial à criança que vivencia determinada violência, bem como, configura-se como o 

início de outras providências do Conselho Tutelar e Educadores Sociais no que tange a 

orientações ao denunciante e medidas emergenciais.   

  

 

 

 



54 

 

 

3.3.1 A denúncia e sua efetividade enquanto resposta ao atendimento da violência  
 

 

Nesta seção apresentaremos uma breve noção e reflexões acerca do SOS Criança, 

assim como a exposição dos dados qualitativos, por meio de três quadros, todos a partir de 

Formulários e questionários aplicados ao seguimento de usuário, servidores do Estado e 

Conselho Tutelar. 

 
3.3.1.1 Momentos metodológicos 

 

  

Considerando o objeto desse trabalho, traçaremos a seguir os momentos 

metodológicos percorridos ao decorrer desse estudo. A pesquisa conforme SUZUKI (2009) 

pode ser classificada quanto a sua natureza, objetivos, procedimentos, abordagens e 

instrumentos. A pesquisa em foco é classificada quanto a natureza como pesquisa aplicada, 

pois o investigador está movido pela necessidade de contribuir para fins reais. Possui quanto 

aos objetivos, um caráter descritivo visto que tem como objetivo geral, conhecer o Setor de 

recebimento de denúncias (SOS Criança) no município de Florianópolis, ou seja, observar, 

registrar, analisar e correlacionar os fatos do fenômeno denominado violência.   

Quanto ao seu processo na busca de compreensão do campo científico definimos como 

uma pesquisa de caráter qualitativo, que conforme Minayo (1993) busca trabalhar com uma 

realidade que apresenta um universo de motivos crenças, valores atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos e das ações das relações humanas. 

Para além da perspectiva do conhecimento teórico que referencia os elementos figurativos de 

estudo, o trabalho buscará perceber e desvelar a partir das inserções e realidade contidas nas 

informações expressas no contexto investigatório.    

 Desta forma quanto aos momentos metodológicos empreendidos, vale destacar o 

estudo exploratório que permitiu tornar as questões elencadas mais explícitas. Entretanto vale 

salientar que nosso primeiro desafio foi à elaboração do instrumental de coleta das 

informações, visto que tivemos que adequar o objetivo da pesquisa ao instrumental escolhido 

– formulário, pois este deveria conter questões pré-definidas, no entanto, o mesmo seria 

aplicado a três seguimentos diferentes, os quais foram: dois usuários, três servidores do 

Estado (dois operadores do Serviço e um gestor) e um Conselheiro Tutelar. 

Como abordagem inferimos que consiste em uma pesquisa de caráter qualitativo, que 

teve preocupação na identificação da escolha da amostra da pesquisa. Nesse pressuposto 
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buscou-se reconhecer o significado que os sujeitos dão às suas ações observando se os agentes 

sociais escolhidos a serem entrevistados tinham uma vinculação significativa de 

conhecimento para com a questão a ser investigada. 

Ainda durante esse percurso, elaboramos uma carta de apresentação17, endereçada a 

Instituição, a fim de esclarecer o objetivo principal do estudo e solicitar a autorização dos 

responsáveis para realização da pesquisa na Instituição. 

Os demais procedimentos utilizados no deslinde da pesquisa serão listados abaixo, 

separadamente, para facilitar a compreensão do leitor: 

1) Fase exploratória da pesquisa: embasamento teórico através de leituras e, por 

consequência, link entre o conhecimento adquirido, como fonte de subsídio para a confecção 

dos formulários e questionários, assim como, para fomentar a análise e discussões 

subseqüentes. 

2) Trabalho de Campo: a observação “in loco” junto ao SOS Criança se deu por 

meio do acompanhamento pela pesquisadora do funcionamento do Serviço durante dois dias, 

no período diurno, onde pode ser apreendido à dinâmica, o fluxo e os procedimentos de 

atendimento. 

3) Levantamento de informações acerca da existência de Serviços de 

recebimento de denúncias em outros municípios da grande Florianópolis: o levantamento 

foi realizado no dia 06 de outubro por meio de contato telefônico com as prefeituras dos 

municípios de São José, Palhoça e Biguaçu. Observamos que os referidos municípios não 

disponibilizam de um Serviço específico, no âmbito municipal, para o recebimento de 

denúncias, sendo estas colhidas por meio dos respectivos Conselhos Tutelares. Portanto, 

concluiu-se que somente Florianópolis possui um Serviço municipal específico para o 

recebimento de denúncias a favor da população infanto-juvenil. 

4) Definição dos agentes a serem pesquisados: os agentes pesquisados foram 

selecionados por pertencerem a três dos seguimentos diretamente relacionados ao processo de 

proteção da criança, originado a partir da denúncia. Diante disso, os entrevistados, exceto o 

seguimento dos usuários, foram escolhidos conforme a disponibilidade própria de 

colaborarem com a pesquisa18. 

                                                 
17 Vide apêndice B. 
18 Vide “Termo de consentimento” apêndice C.  
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O seguimento dos usuários foi escolhido a critério da operadora do SOS Criança, com 

a distinção de terem efetuado um mínimo de cinco denúncias19, bem como, pela vontade de 

colaborarem com a pesquisa. 

5) Reconhecimento dos entrevistados: vale informar primeiramente que 

utilizamos nomes fictícios a cada entrevistado. Ao seguimento dos usuários, representaram 

dois denunciantes do sexo feminino, sendo uma pertencente à comunidade e outra com 

parentesco direto com a vítima. Ao seguimento dos servidores do Estado, colaboram com a 

pesquisa três servidores efetivos, sendo o gestor do sexo feminino e com ensino superior 

completo, os operadores do Serviço, um do sexo feminino com ensino superior e outro do 

sexo masculino com ensino superior incompleto, sendo que estes são efetivados no serviço 

público em categoria de ensino médio. Ao Conselho Tutelar, representou uma conselheira 

tutelar com ensino superior completo, tendo essa gestão como primeira experiência.        

6) Elaboração do instrumental de pesquisa – formulário/questionário20: como 

já mencionado acima, o instrumental foi um dos desafios dessa pesquisa. Diante disso, a 

elaboração do mesmo foi orientada/sustentada pelo fluxograma de atendimento, no qual, 

primeiramente foram definidas as categorias de análise e a partir delas, nos questionamos o 

que seria interessante apreendermos por meio das experiências de cada seguimento escolhido.  

Entre o início desse processo e a elaboração das questões do formulário/questionário, 

ocorreram inúmeras discussões, apropriando a cada uma delas, a evolução do decurso ao 

objetivo central da pesquisa.    

7) Coleta de dados com a aplicação dos formulários/questionário: cabe 

informar aqui que inicialmente tínhamos a proposta de utilizar o método da entrevista, 

associada ao formulário, como instrumento de coleta das informações, no entanto, em virtude 

do acúmulo de demandas a serem atendidas pelos agentes que representam o Estado e o 

Conselho Tutelar, a alternativa utilizada foi aplicação do formulário sem a presença do 

pesquisador, o que configura-se em aplicação, não mais de um formulário e sim de um 

questionário21. Já ao seguimento dos usuários (denunciantes) o instrumental – formulário - foi 

aplicado por meio de contato telefônico e, portanto preenchido pela pesquisadora, opção 

                                                 
19 Vide “quadro demonstrativo do número de denúncias registradas no SOS Criança e a discriminação do 
número de usuários que utilizaram o Serviço mais de cinco vezes no ano de 2010 (exceto o mês de dezembro)” 
anexo B.     
20 Vide “formulário/questionário” apêndice D. 
21 Segundo Gil (2002), “O formulário enquanto técnica de coleta de dados situa-se entre o questionário e a 
entrevista. [...] Logo, há que se considerar, todavia, que, na aplicação deste, o pesquisador está presente e é ele 
que registra as respostas”.   
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utilizada pela falta de disponibilidade e o desconhecimento por parte dos mesmos, do 

endereço da sede do Serviço.   

8) Organização, apresentação e discussão das informações auferidas por 

meio dos formulários e questionários: após a aplicação de formulários/questionários, 

coletamos as respostas dos entrevistados no sentido de se apropriar da realidade do SOS 

Criança, à luz da interpretação dos mesmos, e colhemos outras informações que serviram de 

embasamento para levantar potenciais do Serviço e pontos a serem desenvolvidos. 

Apresentamos as respostas dos entrevistados num quadro, com o intuito de tornar mais 

didática à análise dos dados.  

9) Elaboração das considerações finais: por meio da exposição das respostas e 

sua conseqüente análise, elencamos, além da proposta da pesquisa, outras reflexões no que 

concerne à relevância do SOS Criança.  

 

A partir do percurso metodológico descrito, construímos 03 quadros contendo os 

conteúdos das respostas de cada entrevistado que nos auxiliaram a estabelecermos inserções 

com realidade vivenciada pelo Serviço, bem como a caracterizar as potencialidades e os 

aspectos que precisam ser desenvolvidos no Serviço SOS Criança. Todos os quadros 

referenciam os dados coletados e os sujeitos que expressam as informações bem como são 

acompanhadas por análises dessas realidades 

 

 

Modal idade  de entrevista:  Contato  te le fônico com preenchimento de  

formulár io  pe lo  pesquisador  

 

 

Denunciante 1:  “Al ine”  

(Pessoa da  comunidade da ví t ima)  

 

 

Denunciante 2:  “Rafae l la” 

(Parente  da ví t ima)  

 

Questão formulada nº  1 :  Como você ava lia  as condições do Serviço SOS 

Criança de acolhimento das denúncias,  nos segu intes aspectos:  

*  Funcionamento do Plantão 24h;   

*  O espaço f í s ico d ispon íve l;   

*  Recursos  humanos d isponíve is;   

*  Recursos  materia is  d isponíve is;   

*  Acolh imento de denúncias na modal idade presencia l  (Quanto ao aspecto  
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ins talações f í s icas);  e ,  

*  Acolh imento de denúncias na modalidade Disque-denúncia 

 

Não respondeu informando  que  

não t inha conhecimento  do atend imento  

presencial  e  nunca  esteve na  sede  do  

Serviço,  bem como da d isponibi l idade do 

Serviço 24 horas .  

Não respondeu informando  que  

não t inha conhecimento  do atend imento  

presencial ,  expl icando  que res ide no  

municíp io  há somente alguns anos e  por  

es te  motivo não ter ia  ta l  informação.  

Questão formulada  nº 2:  Como você aval ia  as es tra tég ias  de d ivu lgação do  

Serv iço no  municíp io? 

 

Considera a  d ivulgação do  

Serviço defici tár ia ,  ou “a té  mesmo 

nula”.  Sal ientou também que  teve  

conhecimento  do Serviço por  que  “foi  

a trás na  comunidade para descobri r .”   

 

Aval ia  que a  divulgação do  

Serviço é  de extrema impor tânc ia  para  

que  as pessoas possam ter  conhec imento  

e  desfrutar  dessa “possib i l idade de  

ajuda” .  Informou que  obteve  

conhecimento  do Serviço por  meio de  um 

car taz f ixado na  sede do Conselho  

Tute lar .  

 

Questão  formulada nº 3:  Como é operaciona lizado a  garantia  de  anonimato  

para o  denuncian te? 

 

Destaca ser  de  grande  

importância ,  po is há pessoas que  não  

querem se ident i ficar ,  com medo de  

represál ia ,  mas  que desejam denunciar .  

Disse ainda que a  operadora do Serviço  

informou sobre o  anonimato,  mas que até  

então não sabia .     

Informa ter  conhec imento da  

cond ição  de anonimato ,  porém desejou 

se identi f icar ,  pois a  operadora garantiu  

o  sigi lo ,  mas sal ientou a  importância  do  

mesmo.   

 

Questão formulada nº 4:  Quais as etapas  da comunicação  entre o  

denuncian te e  o  operador do SOS Criança? 

 

Refere que a  operadora do  

Serviço so l ic i tou os dados  de  

ident i ficação,  regist rou e  as  

informações,  perguntou se  é  uma 

si tuação emergencia l  e  d isse  que  

comunicar ia  ao Conse lho Tute lar .  

Informa ter  passado as  

informações a  operadora e  esta  as  

repassou ao Conselho  Tutelar .     
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Questão formulada nº  5:  Considerando que há nove anos o  SOS Criança  

dispon ibi l i zava de um número para atend imento  contendo quatro dígi tos ,  como você  

avalia  a  al teração do te lefone 1407 para o  número 0800-643-1407 na relação com o 

usuário? 

 

Aval ia  que um número com 

poucos dígi tos fac i l i tar ia  para as pessoas  

memorizarem,  ressa l tando as cond ições  

de uma pessoa  idosa.   

Aval ia  que um número com 

mui tos dígi tos é  di f icul toso para a  

memorização.    

 

Questão formulada  nº 6:  Como você vê a  expansão do Serviço de or ientação  

para um te le fone de crise  e  como isso poderia  ser v iabi l i zado? 

    

Considera a  expansão do Serviço  

ser ia  “boa” de todas  as formas .  

Destaca que “tudo que abrangesse  

o  Serviço ser ia  bom”.  

 

Questão formulada  nº  7:  A part i r  das suas experiências  enquanto  agente  

envolv ido no processo de proteção,  como você  avalia  o  f luxo es tabe lecido en tre o  

SOS Criança e  o  Conse lho Tutelar para o  repasse das ocorrências?   

 

Acred ita  que  o  f luxo  exis tente  

faci l i ta  o  a tend imento  das denúncias,  

considerando que o  Conse lho Tute lar  

es tá  d ire tamente vinculado à  Just iça.  No  

entanto ,  esc lareceu que o  impor tante  

nesse processo é  a  agi l idade do  

atend imento.  

Acred ita  ser  “bom”.  

 

Questão formulada nº 8:  O rote iro  das in formações colh idas no  

ins trumental  de reg is t ro  das denúncias contempla os segu intes  ques i tos,  (QUEM 

eram os envo lv idos;  OKDE ocorreu;  COMO ocorreu;  QUAKDO ocorreu  e  POR QUE 

ocorreu) conforme metodologia de  diagnóst ico (Aline Amél ia  Azevedo) comente:  

 

Acred ita  que contempla .  Contempla,  em sua opinião.  

 

Questão formulada nº 9:  Você tem sugestões para aprimorar o  ins trumenta l  

de coleta  da denúncia? 

 

Dec larou não ter  nenhuma Rela tou não ter  nenhuma  
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sugestão para o  aper feiçoamento ,  mas  

realçou que esse  instrumento ter ia  que ,  

na  medida do possível ,  pres tar  todos os  

subsíd ios para o  atendimento.     

sugestão.  

Pergunta diferenciada:  Com base nas suas exper iênc ias  como denunciante,  junto  

ao Setor do SOS Criança de Flor ianópol is ,  quais os aspec tos do processo de  

reg is t ro  de denúncias que avalia  como posi t ivos e  quais aval ia  que poderiam ser  

modi f icados para melhorar o  Serv iço? 

Não identi f ica aspec tos negat ivos  

nesse processo.  Já  sobre os aspec tos  

posi t ivos,  destacou o  “a l ívio” que sentiu  

após a  e fet ivação da denúncia,  a  

possib i l idade do anonimato ,  o  que  

mantêm o denunciante  em segurança,  

bem como realçou o  atend imento ser  

pres tado em forma de p lantão 24 horas,  

“po is essas co isas não  tem hora para  

acontecer”  

Informou que não  observa  

aspectos nega tivos nesse Serviço e  

apontou que possuir  uma Centra l  

Telefônica,  ou seja ,  “uma pessoa de  

prontidão para atender  é  muito  

importante  e  passa t ranquil idade em 

momentos d i fíceis” .   

 
Quadro 5: Respostas dos Agentes pesquisados: Denunciantes ALINE e RAFAELLA. 

Fonte: elaboração da pesquisadora 
 

 

Para operacionalizar nossa pesquisa, na qual de forma sistematizada buscamos 

recolher informações de que maneira e em que situações são registradas os dados junto aos 

denunciantes. Com o objetivo de descortinar essa realidade teceremos a análise acerca desse 

material empírico.  

Em relação à estrutura e funcionamento do SOS Criança, Aline buscou se justificar 

por não ter conhecimento do Plantão 24 horas e afirmou desconhecer a possibilidade de 

atendimento na sede para acolhimento de denúncias, bem como ela mostrou interesse em 

conhecer o endereço do serviço e avaliou positivo o acesso às 24 horas de atendimento. 

Rafaella igualmente não tinha conhecimento do atendimento presencial e do plantão 24 horas, 

o que nos supõe que a divulgação quanto ao funcionamento do Setor não foi suficiente para 

instruir as munícipes entrevistadas.  

 

Em relação à divulgação, Aline expôs considerar ser deficitária, isso por que teve que 

efetuar uma busca de informações em sua comunidade, pois não tinha conhecimento da 

existência de um Serviço especializado de acolhimento de denúncias. Ainda destacou que a 
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divulgação deveria ser realizada nos ambientes públicos, mas também por meio de palestras 

informativas nas comunidades.   

Rafaella aludiu do mesmo modo, realçando como é importante ter um recurso de 

intervenção para os casos de violência contra crianças (“ajuda”). Sendo que a mesma teve 

conhecimento do Serviço por meio de um cartaz afixado no Conselho Tutelar, onde tinha se 

encaminhado para realizar a denúncia pessoalmente. No entanto, a partir das informações 

constantes no cartaz, resolveu efetuar a denúncia através do Serviço SOS Criança.  

Tal atitude revela a relevância da divulgação de um Serviço de utilidade pública como 

o SOS Criança, pois quanto mais conhecido for o Serviço, seu objetivo e suas condicionantes, 

maiores serão as chances da intervenção dos agentes que compõe a rede de proteção na vida 

de uma criança violada. 

 

No tocante a garantia de anonimato, Aline diferentemente de Rafaella, afirmou que 

até a efetivação da denúncia, não tinha conhecimento da garantia de anonimato. No entanto, 

conjuntamente ressaltaram que o anonimato é fundamental para a segurança dos usuários.  

A garantia ao denunciante do anonimato permite ao mesmo manter a identidade 

escondida de terceiros, sendo antes de tudo, um facilitador de todo o processo de proteção da 

criança, à medida que proporciona a proteção do denunciante, fortalece a realização da 

denúncia e previne de possíveis represálias do agressor. Cabe ressaltar que nessas condições, 

a divulgação do Serviço deve conjuntamente contemplar a garantia desse direito.    

 

Sobre a alteração do número de telefone 1407 para 0800-643-1407 na relação com o 

usuário, ocorrida no ano 2000, Aline e Rafaella possuem opiniões convergentes, uma vez que 

poucos dígitos para um número telefônico de utilidade pública, como o do SOS Criança, 

proporciona uma melhor memorização do mesmo, facilitando seu uso por usuários idosos e 

não alfabetizados. 

Agregado a isso, a memorização do número do SOS Criança, obviamente, tornaria-se 

mais fácil, inclusive das próprias vítimas, crianças e adolescentes, denunciarem. Destacando 

que os episódios de violência contra a criança causam picos de estresse a quem as denuncia, o 

telefone com poucos dígitos seria um facilitador num provável momento em que o 

denunciante pode apresentar dificuldades de se lembrar de um telefone com vários dígitos.   

O SOS Criança constitui como Serviço de apoio e proteção para vítimas, como 

também um meio de a sociedade em geral atuar em parceria com os órgãos públicos no 

combate a violência contra crianças, deve fazer parte da lista de “telefones úteis e de 
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emergência” de cada cidadão e por esse motivo também deveria possuir um número com 

características de telefone úteis ou de emergência22, com poucos dígitos para facilitar sua 

memorização por todos. 

 

Durante a entrevista, anteriormente a questão da ampliação do Serviço SOS Criança 

para um telefone de crise, Aline e Rafaella foram orientadas pela pesquisadora sobre o 

conceito dessa terminologia e a partir desse entendimento, igualmente posicionaram-se a 

favor da adequação, alegando que todas as formas de expansão do Serviço seria “bom”, no 

entanto não souberam se colocar acerca de como poderia ser viabilizado.  

Essa condição subsidia-nos a acreditar que a expansão do SOS Criança para um 

serviço de apoio e orientação em situações de crise, o que propõe o telefone de crise, tornaria 

o SOS Criança um ponto de referência para buscar ajuda para pais propensos a perder o 

controle em momentos de estresse com os filhos, logo, em um mecanismo de prevenção 

primária23 da violência, aproximando os pais da rede de proteção da criança e propensos a 

buscar auxílio imediato quando necessário.    

A implantação desse serviço passaria primariamente por uma intensa divulgação, haja 

vista que para o munícipe acessar ao serviço de proteção, este deve se sentir partícipe do 

processo, bem como, de um maior número de profissionais capacitados para as orientações 

necessárias nesse contato direto.   

 

Em relação ao fluxo estabelecido entre o Conselho Tutelar e o SOS Criança, as 

entrevistadas não souberam opinar, embora avaliem como adequado. Contudo, a entrevistada 

Rafaella deu relevo à necessidade de que o processo de repasse das denúncias e o seu 

atendimento tenham agilidade.   

                                                 
22 Para exemplificar, destacamos alguns números dos “telefones úteis e de emergência” disponibilizados pelo 

Estado que contem poucos dígitos: Polícia Militar – 190; Bombeiro – 193; Polícia Rodoviária Estadual – 198; 

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 192; Vigilância Sanitária – 150; PROCON – 151; entre 

outros. 
23 Prevenção primária, conforme Schmikler (documento não publicado) consiste na utilização de estratégias 

dirigidas ao conjunto da população num esforço para reduzir a incidência ou o índice de ocorrência de casos 

novos. As estratégias adotadas incluem, de modo geral, programas de pré-natal que abordem a temática e 

reforcem os vínculos de pais e filhos; programas de treinamento para pais e em escolas, campanhas pelos meios 

de comunicação, palestras, debates.      
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Aline pontua um importante aspecto, a relevância da agilidade do atendimento. No 

entanto devemos destacar também a qualidade desse atendimento que, como já mencionado, 

atualmente o SOS Criança recebe as denúncia e não mais realiza o primeiro atendimento. 

No tocante a esse assunto cabe destacar dois pontos: 1) O Artigo 13 do ECA, somente 

manifesta a obrigatoriedade da comunicação da situação ao Conselho Tutelar, não deixando 

claro que o primeiro atendimento deverá ser efetuado pelo mesmo. 2) Estabelece que o 

atendimento da demanda infanto-juvenil deve ser realizado por Serviço especializado e 

portanto exclui o primeiro atendimento da responsabilidade do Conselho Tutelar, à medida 

que a formação exigida para a obtenção do cargo de Conselheiro Tutelar é somente o ensino 

médio.  

 

Sobre o instrumental de coleta de denúncias, Aline e Rafaella afirmam que o 

instrumental contempla os requisitos (quem são os envolvidos, onde, quando, como e o que 

aconteceu, relativo á vitimização) e, portanto não possuem nenhuma sugestão para aprimorá-

lo, entretanto, Aline realçou que esse instrumento teria que, na medida do possível, colher 

todos os subsídios possíveis para viabilizar da melhor forma o atendimento.  

 

Referente aos aspectos do processo de registro de denúncias (pergunta diferenciada), 

ambas expressaram, além dos aspectos deficitários mencionados ao longo da entrevista, 

destacaram como aspectos positivos, o alívio e a tranqüilidade que é proporcionado após a 

efetivação da denúncia, a garantia do anonimato, o atendimento ser prestado em forma de 

plantão 24 horas, com prontidão de atendimento.  

Como já mencionado anteriormente, um Setor de recebimento de denúncias permite ao 

cidadão acessar um serviço de apoio e de proteção para vítimas, encurtando distâncias; 

elucidando dúvidas e procedimentos básicos sobre os casos que estão sendo denunciados; o 

não envolvimento direto com a situação denunciada; o exercício da cidadania dos munícipes, 

fazendo cumprir a lei no tocante à obrigatoriedade da denúncia; e permite a execução de 

medidas de proteção às vítimas nos casos de violência mesmo quando a própria família não 

promove a denúncia, contribuindo para elucidar a “cifra negra” dos casos de violência. 

 

Convêm mencionar que a realização dessa entrevista possibilitou-nos vivenciar o 

grande potencial informativo do Serviço, visto que durante a entrevista evidenciamos que 

algumas questões não poderiam ser respondidas pelo seguimento de usuários, como também 
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continham termos técnicos que precisaram ser melhor esclarecidos, apesar de avaliamos que 

as respostas foram positivas para a pesquisa.  

Nesse sentido, efetuamos com tal seguimento, orientações e esclarecimentos 

apontados pelos mesmos, foram esses: o esclarecimento da existência do registro de 

denúncias na modalidade presencial; do endereço da sede; do funcionamento em forma de 

plantão 24 horas; de seus direitos enquanto denunciante e, portanto, como maior interessado 

de requisitar quantas vezes achar necessário o atendimento, entre outros. 

A situação descrita acima nos possibilitou identificar que a divulgação do Serviço 

juntamente com as orientações realizadas por técnico habilitado do Serviço, poderá por eles 

ser disseminada potencializando cada vez mais a realização de ações de proteção à criança.    

O quadro, a seguir, apresenta elementos extraídos dos formulários aplicados aos 

operadores do SOS Criança (diurno e noturno) e com um representante da Gestão do Serviço. 

Cabe ressaltar que tais informações foram agrupadas em um mesmo quadro por se tratar de 

agentes de proteção da mesma natureza, ou seja, representantes do serviço estatal. 

 

 

Modal idade  de entrevista:  Aplicação do ques t ionár io 

 

 

Operador  1:  

“Kar ina” 

 

 

Operador  2:  “João” 

 

 

Gestor :  “Carla” 

 

Questão formulada nº  1 :  Como você ava lia  as condições do Serviço SOS 

Criança de acolhimento das denúncias,  nos segu intes aspectos:  

*  Funcionamento do Plantão 24h;   

*  O espaço f í s ico d ispon íve l;   

*  Recursos  humanos d isponíve is;   

*  Recursos  materia is  d isponíve is;   

*  Acolh imento de denúncias na modal idade presencia l  (Quanto ao aspecto  

ins talações f í s icas);  e ,  

*  Acolh imento de denúncias na modalidade Disque-denúncia 

 

a)  Informou julgar  

o  funcionamento do 

Plantão 24 horas de “bom 

para excelente”,  pois  é  

operac ional izado como 

a)  Considera o  

Funcionamento do Plantão 

como “bom”,  des tacando 

que  há um grande número 

de denúncias que são 

Acred ita  que o  

plantão 24 horas “vem 

func ionando bem, mas  

para melhorar  o  serviço,  

dever ia  se  capac ita r  mais  
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Serviço Púb lico gratui to ,  

especi f ico na captação de 

denúncias,  or ientações  e  

informações de vio lações  

de direi tos contra  cr ianças  

e  adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Considera o  

espaço fí s ico como 

“sa t i s fatór io”,  à  medida 

que “no momento está  

ins ta lado em um espaço 

anexo ao arquivo,  mas que  

de acordo com a 

Coordenadora esta  sendo 

providenc iado outro  

espaço para melhor  

atender ,  inc lusive  o 

atend imento presencia l  de 

forma mais humanizada” .  

 

c)  Ponderou que o  

recurso humano  

disponibi l izado  é  

adequado,  v isto  que  

durante  o  per íodo 

matut ino e  vesper t ino  

conta  com técnico 

hab il i tado e  com 

conhecimento  técnico 

acerca da violência  

domestica e  out ras  

real izadas no per íodo 

noturno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Aprecia  o  

espaço fí s ico como 

“inadequado”,  devido ao 

disque-denúncia no  

per íodo noturno f icar  aos 

cuidados dos educadores  

da Casa de Passagem, que  

não disponibi l iza  uma sala  

para o  atendimento sem a 

presença de ruídos,  

cr ianças e  adolescentes 

ouvindo,  inter fer indo na  

qua lidade do serviço.  

 

c)  Ponderou que os  

recursos  humanos são 

“inadequados”,  haja  vista  

que são ut i l izados para  o 

atend imento do Disque-

denúncia nos fina is  de 

semana e  no  per íodo 

noturno os mesmo 

prof iss iona is u t i l izados na  

Casa de Passagem fazendo 

com que os educadores,  

prof iss iona is  que  

pudessem cobr ir  todo  o  

plantão.  Bem como,  ju lga  

que o  atend imento do 

Disque-denúncia sob  a  

responsab il idade dos  

servidores da Casa de 

Passagem,  deve ser  uma  

al terna t iva p rovisór ia ,  

embora des tacou,  que  

es tes servidores vêm 

cumprindo  de forma  

bas tante  sat i s fa tór ia ,  o  

atend imento do plantão.  

 

b)  af irmou que o  

espaço fí sico prec isa  de 

mui tas melhor ias,  pois  

a tua lmente f ica junto  ao 

arquivo do Serviço 

PAEFI /Sent ine la ,  o  que  

di ficul ta  sobremaneira  o  

atend imento de denúncias  

fe i tas  de forma presencial .  

 

 

 

 

  

c)  Rela tor  que é  

necessár io  a  disposição de 

out ros  prof iss ionais  que  

cubram todo o  plantão  e  

que f iquem responsáveis  

apenas pelo  atend imento  

do Disque-Denúncia .  
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vio lações de di rei to ,  no  

entanto ,  expressou a  

necessidade do Serviço 

disponibi l izar  de um 

técnico hab il i tado  e  

especí f ico para o  per íodo 

noturno.     

 

d)  Quanto aos  

recursos mater ia is ,  

considera “sat is fatór io”  e  

não observa nenhum 

problema no aco lhimento,  

embora não tenha  espaço 

próprio  para  o  

acolhimento presenc ial ,  

caso seja  necessár io  uma 

abordagem ut i l iza-se um 

espaço disponível  de outro  

Serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

real izem duas funções em 

um mesmo horár io  de 

traba lho.  

 

 

 

 

d)  Informou que os  

recursos mater ia is  são 

“inadequados”,  pois  

t raba lham somente com 

um tele fone,  pape l  e 

caneta .  Enquanto  

dever iam uti l izar -se  de 

uma central  te le fônica 

informatizada,  contendo 

dados que agi l izasse  o 

atend imento,  como 

tele fones das promotorias,  

juízes ,  o ficia l  de just iça,  

(Tele fones de  plantão) ,  

bem como um aparelho de 

te le fone que faci l i tasse  a  

si s tematização dos 

deta lhes das informações,  

ou para digi ta l izar  as  

mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Quanto aos  

recursos matér ias,  ava l ia  

ser  necessár io  equipar  o  

Disque-denúncia com um 

computador  de melhor  

qua lidade,  que possa  

faci l i tar  o  acesso  a  

in ternet  e  a  consul ta  aos  

demais arquivos do 

PAEFI /Sent ine la ,  sendo 

que de posse dessas  

informações o  servidor  

responsável  pode 

comunicar  o  Conse lho  

Tute lar  e  anexar  a  nova  

denúncia  ao  caso  

reinc idente,  deixando  de 

ser  ser ia  necessár io  

esperar  o  re torno do 

Conse lho Tute lar  para  

tomar outras providênc ias,  

já  que  o  caso já  é  de 

responsab il idade do 

serviço.  Ainda  quanto  aos  

recursos mater ia is ,  

informou ser  necessár io ,  

d ispor  de uma sala  

exclusiva para o  Disque-

Denúncia,  que possa  

assegurar  o  sigi lo  e  

receber ,  de forma  

confor tável ,  àque les que  

denunciam, já  que  a  
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e)  Relatou já  ter  

contemplado a  resposta  na  

ques tão supraci tada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  Aval ia  possuir  

equipamentos necessár ios 

para o  desenvolvimento de 

um trabalho  e  do 

atend imento 

 

 

 

 

e)  Relatou que  

di fic i lmente se  faz 

atend imento na  

modalidade presencial  e  

se  fosse para real izar ,  as 

ins ta lações se r iam 

inadequadas.  (Não exis te) .  

Observou a inda,  que nas  

poucas vezes que rea l izou 

o  atend imento presenc ial  

fo i  fe i to  na rua.  

 

f)  Relatou já  ter  

contemplado a  resposta  

anter iormente.  

 

denúncia ,  já  é  por  si  só ,  

constrangedora.   

 

e)  Questão  

contemplada no i tem 

anter ior .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  Acred ita  que o  

acolhimento das  denúncias  

na modalidade Disque-

Denúncia tem s ido fei ta  de 

forma bas tante  

sa t i s fa tór ia .  

 

Questão formulada  nº 2:  Como você aval ia  as es tra tég ias  de d ivu lgação do  

Serv iço no  municíp io? 

 

Sintet izou sua  

resposta  informando que a  

es tratégias  são “boas”.  

 

Aval ia  que as  

es tratégias  de  divulgação 

e  o  público alvo do 

serviço no  municíp io ,  não 

correspondem à real idade.  

O serviço de Disque-

denúncia  func iona em 

sis tema de plantão 

24horas  e  aber to  a  

qua lquer  t ipo de  denúncia,  

desde denúncias re ferentes 

a  cr ianças e  a 

adolescentes,  quanto  a  

uma br iga de  casal  ou 

Ressa l tou que a  

divulgação do Disque-

Denúncia a inda é  muito  

incip iente .  Embora 

ressa l te  que  se  procura  

divulgar  o  número  at ravés  

dos meios de  comunicação 

(quando  há,  por  exemplo,  

entrevis tas) ,  e  por  meio  de 

panfle tos ,  fo lders,  

car tazes e  palestras.   
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andari lhos  dormindo em 

praça púb lica.  Porém 

nesse sent ido  o 

atend imento em forma de 

plantão somente  é  

oferec ido às  demandas  

infanto-juvenil ,  pois só  o  

Conse lho Tutelar  é  

operac ional izado em 

forma de plantão,  

deixando  os  demais casos 

referentes a  adul tos,  

br igas e  e tc . ,  sem o 

devido a tend imento.  

 

Questão formulada nº3:  Como é operac ional izado a  garant ia  de anonimato  

para o  denuncian te? 

 

Re la tou que  a  

garant ia  do anonimato,  

assegurada pelo  SOS 

Criança  é  subsid iado por  

legis lação 

infraconst i tucional  e  

es tadua l ,  pe lo  Estatuto  da 

Criança  e  do  Adolescente,  

bem como pela  

Const i tu ição  Federal  no  

ar t .  5º  XIV e pó meio da 

recomendação do Super ior  

Tribunal  de Just iça “e 

dever  do  profissional  se lar  

pela  in t imidade  do seu 

cl iente  si lenc iando sobre 

informações que  lhe  

chegaram por  força da 

prof issão.   

Expôs que A 

garant ia  do anonimato  se  

dá através da é t ica do 

prof iss iona l  que real iza 

esse t ipo de a tendimento.  

Dados co lhidos do 

denunciante  mui tas vezes  

não são transcr i tos para  o 

l ivro  rela tór io  a  f im de 

preservar  o  seu 

anonimato.   

 

Informou que a  

ident idade  do denunciante  

é  preservada;  o  

atend imento ao  te le fone  

de denúncia  é  fei ta  de 

forma reservada ass im 

como o a tendimento do 

denunciante  que esco lhe  

fazer  a  denúncia de forma  

presencial .   

 

 

Questão formulada  nº4:  Quais  as  e tapas  da comunicação entre  o  

denuncian te e  o  operador do SOS Criança? 
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Informou que  não  

pode def inir  ou segui r  

uma e tapa de 

comunicação,  pois  

depende da forma de 

comunicação do  usuár io .   

 

Re la tou que as  

etapas da comunicação 

dependem, muitas vezes,  

do t ipo de denúncia  

registrada.  Para 

exempl i ficar  c i tou que por  

vezes o  atendimento  se  

resume somente em uma 

or ientação ,  a  so l ic i tação 

de um te le fone de órgão 

púb lico,  um confl i to  entre  

pais e  f i lhos,  entre  outros.   

Ci tou as seguintes  

etapas :  o  servidor  aco lhe a  

denúncia ;  so l ic i ta  ao 

denunciante  informações  

deta lhadas sobre  a  

si tuação da 

cr iança/adolescente  e  

res idênc ia  de moradia da 

famí l ia .  Em se tra tando  de 

si tuação de emergência ,  

comunica imedia tamente o  

Conse lho Tute lar  

responsável  por  te le fone.  

Em todos os casos,  

encaminha o  rela to  da 

denúncia ,  com out ras  

informações impor tantes,  

ao  Conselho Tute lar  

responsável .  Em se  

tratando de per íodos em 

que  o  Conse lho Tute lar  

es teja  com as a t ividades  

suspensas ( fer iados,  f inais  

de semana ,  e tc . ) ,  aciona  o  

Conse lheiro  de p lantão,  

nos casos de emergência .   

 

Questão formulada nº5:  Considerando  que há nove anos o  SOS Criança  

dispon ibi l i zava de um número para atend imento  contendo quatro dígi tos ,  como você  

avalia  a  al teração do te lefone 1407 para o  número 0800-643-1407 na relação com o 

usuário? 

 

Re la tou que es te  

fa to  se  deu pe lo  processo 

de pr ivat ização do Serviço 

de te le fonia no país  e  

sobre o  fato  a f irmou que  

por  já  es tar  

d isponibi l izado em a lguns 

Afirmou que não  

observa mais d i ficuldades  

na relação do número 

08006431407 com o 

usuár io ,  pois este  já  está  

presente  na vida do 

usuár io  há nove anos.   

Acred ita  que  

faci l i tar ia  mui to  a  

divulgação do  número  do 

Disque-Denúncia  se  

vol tasse a  ser  ut i l izado um 

número de te le fone de 

apenas qua tro  dígi tos.   
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lugares,  acredi ta  que  

atua lmente não existe  

problema algum,  

des tacando que até  os d ias 

de hoje  não recebeu 

reclamação de usuár ios 

sobre a  numeração .   

  

 

Questão formulada nº6:  Como você vê a  expansão do Serv iço de orientação  

para um te le fone de crise  e  como isso poderia  ser v iabi l i zado?  

    

Esc lareceu que ,  em 

par tes,  es te  Serviço  já  

existe ,  inclus ive por  

or ientação da 

Coordenadora,  por  

acolhimento te le fônico  e 

presencial .  (pedir  

or ientação)  

 

Acred ita  na  

necessidade de readequar  

o  serviço  como um todo,  

com reaval iação de todo o  

aspecto  fí sico,  de 

atend imento,  de recursos 

humanos,  cr iando s im uma 

verdade ira  centra l  para 

que i sso  possa ser  

viabi l izado.   

Julgou que ser ia  

um avanço para a  polí t ica  

de atend imento à  cr iança e  

ao adolescente do 

municíp io ,  um tele fone  de 

cr i se .  Para viabi l izar ,  

bas tar ia  d ispor  de mais  

prof iss iona is capaci tados,  

pre ferencia lmente com 

formação  em áreas  a fins à  

psicologia e  ao serviço 

soc ial .   

 

Questão formulada nº7 :  A part i r  das suas exper iências enquanto agente  

envolv ido no processo de proteção,  como você  avalia  o  f luxo es tabe lecido en tre o  

SOS Criança e  o  Conse lho Tutelar para o  repasse das ocorrências?   

 

Colocou que o  

f luxo estabelec ido pelo  

SOS Criança é  o  padrão 

normal dentro  dos 

cr i tér ios es tabelecidos  e  

determinados em leis  

(ar t .13 –  ECA)   

 

Sal ientou que o  

que temos que ava l iar  

pr imeiramente é  que  as 

denúncias  que  chegam a 

essa  centra l  mui tas  vezes  

vão mui to  além do SOS 

Criança ou Conselho  

Tute lar .   

Considera o  f luxo  

es tabe lec ido entre  o  SOS  

Criança  e  o  

Conse lho Tute lar  

Aval ia  ter  que  

melhorar .  Pois Algumas 

vezes os Conse lhe iros  se  

que ixam de que não há  

informações suficientes  

para a  loca l ização da 

famí l ia ,  no entanto  

des tacou que esse  

deta lhamento sempre  é  

sol ic i tado  pela  func ionár ia  

responsável  pelo  Disque-

Denúncia.  Ressal tou que é  
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“defici tár io”,  po is “os 

programas fa lam tanto  em 

atend imento em rede,  o  

que não acontece na  

real idade ,  fazendo com 

que percamos tempo 

dentro  da burocrac ia” no  

repasse das denúncias.  

importante  regis trar  que a  

denúncia captada é  sempre 

enviada  ao Conse lho  

Tute lar  responsável ,  

porque  não  há como nos  

fur tarmos de fazer  a  

not i f icação.   

 

Questão formulada nº8:  O rote iro  das in formações colh idas no instrumental  

de reg ist ro  das denúncias contempla os seguintes ques i tos,  (QUEM eram os  

envolv idos;  OKDE ocorreu;  COMO ocorreu;  QUAKDO ocorreu e  POR QUE 

ocorreu) conforme metodologia de  diagnóst ico (Aline Amél ia  Azevedo),  comente:  

 

Afirmou que não  

contempla,  porque o  SOS 

Criança  não e fetua  

diagnost ico e  sim o 

acolhimento de denúncias.  

Acompanha a  l i teratura  e  

doutr ina atua l izada,  

inclus ive ut i l izando 

alguns métodos 

recomendados pela  

psicologia forense,  

ut i l izando o  método 

mul t id isc ipl inar  em uma 

abordagem mais 

humanizada.  Destacou que  

cada denúncia tem 

carac ter í st icas di ferentes 

de abordagem, portando  as 

formas de abordagens são 

di ferentes,  onde os 

ques i tos apontados fluem 

normalmente ,  sem que  

pergunte d ire tamente ao 

usuár io  ou a  vi t ima.  

Rela tou que  não  

contempla,  pois  o  

atend imento se  dá de uma 

maneira  informal,  quando 

o atendente  está  de um 

lado da l inha o  atendido 

de outro .  

 

Acrescentou 

algumas sugestões para  

incluir  no momento da 

captação da denúncia :  “há  

quanto tempo ocorre?”,  

“já  fez denúncia sobre 

esse  fa to  ou outros fatos  

envo lvendo a cr iança  

antes,  se  fez,  quando?”.  

 

 

Questão formulada nº9:  Você tem suges tões para aprimorar o  instrumenta l  
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de coleta  da denúncia? 

  

Informou que todos  

os dias  ocorrem 

aper fe içoamentos,  i s to  

tanto  na recepção da 

denúncia ,  como no banco 

de dados e  relatór ios 

es tat í st icos.  

Não.  Apontou como  

sugestão à  identi f icação 

de há quanto tempo 

ocorre ,  se  souber;  e  se  já  

fez denúncia sobre esse  

fa to  ou outros fatos  

envo lvendo  a  

cr iança/adolescente antes?  

Se fez,  quando?  

 

 

Pergunta diferenciada  para o  operador 1:  Qual  seria  para você o  per f i l  

adequado de um educador soc ial  para o  a tend imento  do Se tor SOS Criança? 

 

Pergunta diferenciada para o  operador 2 :  Como compatib i l i zar as funções  

de monitor da Casa de Passagem com operador  do SOS Criança? 

 

Pergunta  diferenciada para o  Gestor:  Quais as es tra tég ias  de d ivulgação  

de SOS Criança e  qua is os públ icos que são  pr iorizados para este  f im?  Por quê? 

 

Aval ia  ser  

necessár io  um técnico 

hab il i tado,  com l inguagem 

apropriada para 

comunicar -se com 

cr ianças,  adolescentes  e 

adultos,  como também 

com conhec imento acerca 

de violência  domést ica  e  

vio lações de  direi to ,  entre  

out ros  assuntos.  

Expressa ser  

extremamente di f íc i l ,  pois  

são compatib i l izadas duas  

funções em uma só,  a inda 

que o  serviço não 

disponibi l iza  “uma sala  

adequada,  sem recursos 

necessár ios,  onde mui tas 

vezes acaba 

interrompendo um 

atend imento do disque-

denúncia ,  fazendo com 

que o  denunciante  espere 

para atender  um 

adolescente que está  

br igando.  Ruídos,  

te levisão,  barulho,  tudo 

interrompe o 

Aufer iu que as  

es tratégias de divulgação 

do SOS Criança já  foram 

mencionadas 

anter iormente,  destacou 

que  o  públ icos pr ior izados  

devem ser  os  profissionais  

da educação,  no tadamente  

os professores de 

educação infanti l ,  haja  

vis ta  a  vulnerab il idade em 

que  possam es tar  cr ianças  

de tenra idade e  a  

di ficuldade de 

encontrarem es tra tégias de 

auto -proteção .    
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atend imento”.  

 
Quadro 6: Respostas dos Agentes pesquisados: Operadores (diurno e noturno) KARINA E JOÃO e 

Gestor CARLA. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

O material empírico recolhido junto aos profissionais que atuam na rede de proteção à 

criança é destacado no quadro acima. É a partir desse quadro que reunimos as impressões 

gerais desses profissionais. 

Em relação ao funcionamento do plantão 24 horas, foi considerado “bom” pelos três 

profissionais. Karina pontuou que o serviço está entre “bom e excelente”, destacando a sua 

utilidade no sentido de captação de denúncias e orientação. Já o profissional João, enfatizou 

que o Plantão capta um grande número de denúncia no período noturno. A outra profissional 

colocou que o Plantão tem funcionado “bem”, entretanto, ressaltou a necessidade de capacitar 

os profissionais que atendem as chamadas noturnas.  

Acrescentamos que o Plantão 24 horas é deveras importante, pois, possibilita que a 

denúncia seja feita prontamente, logo após o acontecimento da violência ou quando o 

denunciante tem conhecimento da existência dela.  

 

No tocante ao espaço físico, as profissionais “Carla” e “Karina” problematizaram que 

ainda faltam melhorias no espaço físico diurno, pois este funciona anexo ao Arquivo e, dessa 

forma, dificulta sobremaneira o acolhimento “humanizado” da denúncia presencial. Nesse 

mesmo sentido, João também pontuou que o atendimento ao denunciante de forma presencial, 

no período noturno, é deficitário, haja vista que não há uma sala reservada para tal 

atendimento; ressaltou ainda que, apesar de poucas vezes ter necessitado atender na 

modalidade presencial, quando precisou fazê-lo, teve que “atender na rua”. O referido 

profissional expôs ainda que o atendimento às ligações noturnas fica prejudicado, 

considerando os barulhos advindos das crianças da Casa de Passagem.  Inferimos aqui que é 

primordial que haja um espaço reservado para acolher o denunciante e, assim, tentar deixá-lo 

mais seguro para passar informações sigilosas. Somado ao fato de que o ambiente onde são 

captadas as denúncias não deve ter ruídos que possam prejudicar a audição da denúncia e que, 

por conseqüência, possam alterar o teor exposto pelo denunciante.   

 

Nos recursos humanos disponíveis também foi elencado, pelos três entrevistados, um 

problema: a falta de profissionais habilitados e que exclusivamente captem as denúncias e 
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prestem orientações pertinentes à temática da violência contra a criança\adolescente, no 

período noturno. A tarefa de escutar as denúncias e registrá-las não é simples, requer 

exclusividade, pois quando o profissional desempenha tal tarefa em conjunto com outras, 

pode sobrecarregá-lo e, possivelmente, danificar o serviço, o recebimento da denúncia. 

 

Já em questão dos recursos materiais, os profissionais trouxeram distintos 

apontamentos.  João, por exemplo, fez alusão à falta de equipamentos adequados, pois este 

registra as denúncias manualmente. Dessa forma, salientou que seria necessário o uso de 

computador e lista dos telefones importantes para a qualidade do serviço. Karina levantou 

outra questão referente ao registro digital das denúncias, além de ressaltar a necessidade do 

uso de um computador, também mencionou que é importante a realização do cruzamento dos 

dados da nova denúncia com os arquivos do PAEFI/Sentinela. A pesquisa nos arquivos do 

PAEFI/ Sentinela promoverá subsídios para o atendimento do Conselho Tutelar e para a 

futura intervenção psicossocial.  

 

No item afeto ao acolhimento na modalidade Disque – Denúncia, não elencamos 

maiores dificuldades, pois, por meio do relato dos entrevistados, constatamos que o 

acolhimento do na modalidade Dique-Denúncia é realizado de forma “satisfatória”.  

 

 Sobre as estratégias de divulgação do município, Carla pontuou que é “incipiente”, 

mas, citou que são usados alguns meios para a divulgação, tais como folders, palestras, 

cartazes, entrevistas. Karina, por sua vez, apenas comentou que as estratégias são “boas”. 

Aproveitando o ensejo, João alegou que as estratégias de divulgação não condizem com a 

realidade do Serviço, haja vista que após entrar a denúncia, o único público que terá pronto-

atendimento, caso precisar, será o público infanto-juvenil, pois os demais Serviços, exceto o 

Conselho Tutelar, funcionam em horário comercial. 

É importante destacar que a divulgação do Serviço, obviamente, amplia a 

possibilidade de haver o rompimento de formas violentas de relacionar-se com as crianças e 

também aumenta o número de possíveis denunciantes que poderão, por sua vez, tornarem-se 

multiplicadores da existência do Serviço.  

 

No que consiste à questão três, relativa à garantia do anonimato, João trouxe que é 

assegurado o sigilo através da ética profissional, segundo o mesmo, muitas vezes alguns 

dados do denunciante não são documentados em prol da preservação deste. Carla acrescentou 
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que é garantido ao denunciante sigilo de sua identidade, tanto no acolhimento por telefone, 

quanto o presencial. Complementando, Karina afirmou que a questão do anonimato é 

garantido por lei, estando presente na Constituição Federal, Estadual e no Estatuto da Criança 

e Adolescente.  

Não podemos esquecer-nos de pontuar acerca da importância do profissional respeitar 

a ética e, dessa forma, preservar o anonimato do denunciante.  O profissional que trabalha no 

Serviço de recebimento de denúncias deve primordialmente ter conhecimento que o 

denunciante tem que estar seguro, para então, expor a situação de violência. 

 

No questionamento acerca da alteração do telefone 1407 para o número 

08006431407, tanto Karina quanto João não encontraram problemas com tal mudança, 

considerando que o acréscimo de dígitos se deu há quase dez anos. Em contrapartida, Carla 

exemplificou que um número com três dígitos, tal como o Disque 100, seria mais fácil para a 

memorização. 

Como foi dito anteriormente, pensamos que o número 1407 é certamente uma melhor 

opção em se tratando da fácil memorização, ainda mais em situações de emergência na qual 

englobe a vitimização de crianças. 

 

Em relação à expansão do serviço disponibilizado pelo SOS Criança para um telefone 

de crise, Carla e João concordam com a readequação, destacando que “seria um avanço para a 

Política de atendimento à criança”. No entanto, Karina afirmou que o Serviço já existe, mas 

percebemos que ao nos explicar sobre seu funcionamento, a entrevistada não estava usando a 

mesma terminologia. Explicando melhor, a profissional compreendeu que o Serviço existe 

parcialmente, uma vez que são prestadas as orientações no sentido de erradicação e prevenção 

de violência contra a criança, porém, difere-se do telefone de crise, pois, a orientação ocorre, 

na maioria das vezes, após a ocorrência da violência.    

  

Também foi solicitada a avaliação dos entrevistados em relação ao fluxo estabelecido 

entre Conselho Tutelar e o SOS Criança. Em suma, mencionaram que o fluxo entre os dois 

Serviços apresenta problemas quanto à burocratização do processo, que torna o atendimento 

às denúncias moroso. Essa morosidade em atender a demanda de vítimas, vai à contramão do 

que é apregoado no ECA, no que tange a prioridade e agilidade no atendimento às crianças. 

Outra questão levantada foi se ao realizar a denúncia as perguntas contemplam o 

diagnóstico da violência. Nesse sentido, Karina respondeu que não contempla, pois o enfoque 
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do SOS Criança é captação de denúncias, não o diagnóstico. Contudo, frisou que por vezes 

coincidentemente os aspectos são levantados. Carla acrescentou algumas sugestões para 

incluir no momento da captação da denúncia: “há quanto tempo ocorre?”, “já fez denúncia 

sobre esse fato ou outros fatos envolvendo a criança antes, se fez, quando?”. 

A última pergunta sugerida por Carla foi pertinente para saber se o caso é reincidente 

e, dessa forma, nortear a futura intervenção psicossocial.  

 

Convêm informar aqui que em relação à pergunta diferenciada, as reflexões serão 

realizadas separadamente, visto que estas foram elaboradas diretamente a cada agente. Nesse 

sentido, Karina foi questionada acerca do perfil adequado de um educador social para o 

atendimento do Serviço, no qual foi destacado pela mesma que o adequado seria “um técnico 

habilitado, com linguagem apropriada para comunicar-se com crianças, adolescentes e 

adultos, como também com conhecimento acerca das violações de direito”, além de ter o 

conhecimento necessário para colher as informações essenciais para o registro.  Tais 

colocações são de suma importância, haja vista que muitas vezes o denunciante procura o 

Serviço num momento de insegurança, considerando a gravidade das informações que este 

traz, dessa maneira, o profissional descrito por Karina seria o mais adequado à situação. Além 

disso, o denunciante, por vezes, procura o Serviço para obter orientações sobre a temática da 

proteção à criança e assuntos relativos à violência doméstica e, assim, é recomendado ao 

profissional que registra a denúncia ter conhecimento acerca de tais assuntos.  

 

No tocante ao profissional João, questionou-se a respeito de como compatibilizar as 

funções de monitor da Casa de Passagem com as de operador do SOS Criança, onde 

declarou ser “extremamente difícil”, pelo fato de ter que se adequar a essa determinação, 

“sem uma sala adequada, sem recursos necessários, onde muitas vezes acaba interrompendo 

um atendimento do disque-denúncia, fazendo com que o denunciante espere para atender um 

adolescente que está brigando”, como também eventuais ruídos decorrentes da movimentação 

da casa, comprometendo o atendimento.  

Na situação evidenciada pelo referido profissional, destaca-se a dificuldade sofrida 

com a falta de recursos humanos, que julga necessário para exercer a compatibilidade das 

funções exigidas pela chefia, como também, o comprometimento do atendimento conseqüente 

das atribuições ordenadas. Notificando que as condições de atendimento do SOS Criança no 

período noturno, não recebem a devida importância, tão qual demonstrou-se necessitar, no 

decurso desse estudo.  
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No que consiste à pergunta diferenciada dirigida a Carla, relativa às estratégias de 

divulgação de SOS Criança e os públicos que são priorizados, a mesma já havia ressaltado 

anteriormente a divulgação ainda é muito “incipiente”, mas que se procura divulgar o número 

através dos meios de comunicação e por meio de panfletos, folders, cartazes e palestras, 

realçando que os públicos priorizados devem ser “os profissionais da educação, notadamente 

os professores de educação infantil, haja vista a vulnerabilidade em que possam estar crianças 

de tenra idade e a dificuldade de encontrarem estratégias de auto-proteção”.   

No que tange a questão da divulgação, acreditamos já ter tecido devidamente sobre sua 

importância e sues benefícios para a proteção da criança. Assim como, também corroboramos 

com a escolha dos públicos destacados e justificados por Carla como os que devem ser 

priorizados. 

O quadro, a seguir, apresenta elementos extraídos dos formulários aplicados ao 

Conselheiro Tutelar, representante desse segmento na pesquisa.  

 

 

Modal idade  de entrevista:  Aplicação do ques t ionár io 

 

 

Conse lheira  Tutelar :  “Si lvania” 

 

Questão formulada nº  1 :  Como você ava lia  as condições do Serviço SOS 

Criança de acolhimento das denúncias,  nos segu intes aspectos:  

*  Funcionamento do Plantão 24h;   

*  O espaço f í s ico d ispon íve l;   

*  Recursos  humanos d isponíve is;   

*  Recursos  materia is  d isponíve is;   

*  Acolh imento de denúncias na modal idade presencia l  (Quanto ao aspecto  

ins talações f í s icas);  e ,  

*  Acolh imento de denúncias na modalidade Disque-denúncia 

a)  Informou considerar  o  func ionamento do Plantão 24 horas como “ót imo” ,  

pois  d isponib i l iza  a tend imento  em qualquer  horár io ,  proporcionando a  garant ia  dos  

direi tos da cr iança e  do adolescente ;   

b)  Ponderou que o  espaço f ís ico  é  adequado as cond ições  para colher  

denúncias  via  te le fone durante  o  per íodo d iurno,  pois no per íodo  inverso ,  ut i l iza -se  

o  espaço f ís ico da casa de passagem;   

c)  Examinando os recursos humanos ,  d isse que  durante  o  per íodo diurno,  o  
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Setor  é  operacional izado por  uma técnica especia l izada,  mas que,  no  entanto ,  no  

per íodo noturno os educadores da Casa de  Passagem “nem sempre recebem 

treinamento adequado,  o  que acaba gerando algumas di f iculdades” ,  acreditando que  

o  munic ípio  dever ia  inves t ir  no tre inamento e  na contratação de técnicos exc lusivos  

para o  Se tor ;   

d)  Avalia  os recursos mater ia is  como “adequado”,  manifestando o  dese jo  de  

que  as denúncias fossem digi tal izadas;   

e)  Relatou que o  denunciante  da modal idade presencia l  é  a tend ido e  

or ientado,  mas  realçou que  o  entend imento de um Disque-denúncia  não abrange o  

atend imento presencia l ;  

f)  Aval ia  o  atendimento  das denúncias na modalidade Disque-denúncia com 

“bom”.     

Questão formulada nº2:  Como você aval ia  as es tra tég ias de divulgação do 

Serv iço no  municíp io?  

Expôs que a  d ivulgação do  Serviço  “deixa  a  desejar”.  “Ouvimos  

frequentemente dos usuár ios  que a  divulgação  é  fraca” .    

 

Questão formulada nº3:  Como é operac ional izado a  garant ia  de anonimato  

para o  denuncian te? 

 

Informou que a  garant ia  do anonimato é  esc la recido ao usuár io  e  que não  

existe  poss ibi l idade de identi f icar  nem mesmo a  or igem da chamada.  

 

Questão formulada nº4:  Quais as  etapas  da comunicação en tre o  

denuncian te e  o  operador do SOS Criança? 

  

Re la tou que  o  “operador  colhe a  denúncia ,  sol ic i tando ao  denunciante  o  

maior  número de informações,  como nome completo  da cr iança e  o  endereço” .  Em 

seguida,  “a  denúncia é  ano tada  manualmente numa ficha.  Se a  denúncia é  grave é  

remet ida por  fax imediatamente para o  Conselho Tutela r  responsável  pela  região,  

caso  contrár io  a  denúncia é  encaminhada no  dia  seguinte .     

 

Questão formulada nº5: Considerando que há nove anos o SOS Criança disponibilizava de 

um número para atendimento contendo quatro dígitos, como você avalia a alteração do telefone 1407 

para o número 0800-643-1407 na relação com o usuário? 

 

Sal ientou que toda a  mudança gera di ficuldade  de adaptação inic ialmente,  

mas acred ita  que no momento a  população já  se  ajus tou à  mudança.  No entanto ,  

“aval ia  de forma nega tiva a  mudança de qua tro  para onze dígi tos”.     
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Questão formulada nº6: Como você vê a expansão do Serviço de orientação para um telefone 

de crise e como isso poderia ser viabilizado? 

    

Resumiu a  viabi l ização do tele fone de cr ise  em contra tação de prof iss iona is  

especial izados e  que recebem t reinamento.   

 

Questão formulada nº7: A partir das suas experiências enquanto agente envolvido no 

processo de proteção, como você avalia o fluxo estabelecido entre o SOS Criança e o Conselho Tutelar 

para o repasse das ocorrências?  

 

Sintet izou sua resposta  sa l ientando que o  “f luxo  é  grande”.  

 

Questão formulada nº8: O roteiro das informações colhidas no instrumental de registro das 

denúncias contempla os seguintes quesitos, (QUEM eram os envolvidos; OKDE ocorreu; COMO 

ocorreu; QUAKDO ocorreu e POR QUE ocorreu) conforme metodologia de diagnóstico (Aline Amélia 

Azevedo), comente: 

 

Considera que o  roteiro  das informações  colhidas  é  “adequado”,  

problematizando que o  p rejudicial  é  o  registro  da denúncia não  ser  “d igi tal izado”.  

 

Questão formulada nº9: Você tem sugestões para aprimorar o instrumental de coleta da 

denúncia? 

 

Não c i tou nenhuma sugestão.  

 

Pergunta diferenciada: Caracterize as diferenças do Disque-denúncia SOS Criança e o 

Disque 100 Kacional, quanto à qualidade do registro e o fluxo das denúncias recebidas.  

 

Informou que o  fluxo é  maior  por  meio do Disque-denúncia municipal ,  tendo  

melhor  qua lidade no regis tro ,  pois os dados em sua maior ia  são completos.  Já  as  

denúncias advindas do Disque 100,  nem sempre apresentam dados completos,  v indo  

geralmente apenas  com o nome da cr iança,  sem f i l iação e  com endereços de outros  

municíp ios,  o  que não corresponde ao d istr i to  dos Conselhos de Flor ianópolis .   

 
Quadro 7: Respostas do Agente pesquisado: Conselheira Tutelar Silvania 

Fonte: Elaborado pela autora. 
       

Considerando que o SOS Criança trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar, 

principalmente, na questão do fluxo das denúncias, os dados coletados por meio das respostas 

de uma Conselheira são de vital importância para a análise da estrutura e funcionamento do 
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SOS Criança e possíveis melhoramentos nos sistema de registro de denúncias. A seguir, 

empreendemos essa análise. 

Em relação à estrutura e o funcionamento do SOS Criança, Silvania considerou a 

existência do plantão 24 horas como “ótimo”, pois disponibiliza atendimento em qualquer 

horário e a garantia dos direitos da criança. No entanto, além desse importante aspecto, o 

Serviço também estabelece o canal de comunicação da sociedade civil com o poder público, 

possibilitando ao usuário o cumprimento da obrigatoriedade de zelar pela proteção da criança 

e prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de seus direitos, bem como de comunicar aos 

órgãos competentes a existência de uma violação de direito, conforme preconiza o Art. 13 do 

ECA. 

Ainda sobre a estrutura do Serviço, avaliou que o espaço físico é adequado às 

condições para colher denúncias via telefone durante o período diurno, mas afirmou, em 

consonância com os demais agentes entrevistados, que o atendimento prestado no período 

inverso que se utiliza do espaço físico da casa de passagem, não é o mais adequado, à medida 

que não proporciona a principal característica inerente a uma central de recebimento de 

denúncias: um espaço próprio e tranqüilo, com disponibilidade dos recursos materiais 

necessários.  

Ressaltou que os recursos humanos, durante o atendimento prestado no período 

diurno, são adequados, visto que o Setor é operacionalizado por uma técnica especializada e 

exclusiva. Entretanto, trouxe que, no período noturno, os Educadores Sociais da Casa de 

Passagem, que operam o Serviço, em sua maioria não recebem nenhum tipo de treinamento 

para tal, o que na visão de Silvania acaba gerando “algumas dificuldades”.  

Entre as possíveis dificuldades geradas, podemos mencionar a rotatividade dos 

plantonistas da Casa de Passagem, proveniente do sistema de funcionamento24 da instituição, 

que não estabelece a possibilidade de, tanto os Conselheiros Tutelares quanto os usuários do 

Serviço SOS Criança, a disponibilidade de um técnico de referência25.       

 Como outro elemento a ser destacado como relevante os elementos trazidos pela 

entrevistada Silvania que aludiu também que o denunciante da modalidade presencial é 

atendido e orientado, mas evidenciou que o entendimento de um Disque-denúncia não 

abrange o atendimento presencial.  

                                                 
24 A manutenção do funcionamento da Casa de Passagem é contemplado em suas 24 horas, por meio do 
escalonamento dos plantonistas da instituição. 
25 O técnico de referência pode ser conceituado como um profissional que com um tempo considerado de serviço 
no mesmo local e ou conforme vínculo estabelecido com o usuário torna-se um ponto assegurado para contacto.   
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Cabe aqui mencionar que o Serviço não se denomina Disque-denúncia, mas sim SOS 

Criança e que sua atribuição principal é o recebimento de denúncias, tanto na modalidade 

presencial, escrita ou via contato telefônico, embora sua maior incidência de denúncias ocorra 

via contato telefônico.  

A condicionalidade supracitada nos subsidia acreditar que novamente pontuaremos a 

expansão das estratégias de divulgação do SOS Criança, como um aspecto considerável na 

luta pela proteção da criança, haja vista que a população possui garantido o direito ao acesso à 

informação sobre os serviços que a ela possam prestar atendimento.    

Igualmente discorrendo sobre a divulgação do Serviço, Silvania também evidencia ser 

deficitária, destacando que constantemente recebe reclamação dos usuários, corroborando 

cada vez mais com sua importância.   

No tocante à garantia do anonimato, informou que tal condição é assegurada ao 

denunciante, esclarecendo sobre a inexistência até da possibilidade de identificar a origem da 

chamada, no entanto, não se manifestou acerca de sua importância.  

Não obstante, devemos frisar que o denunciante tem a possibilidade de se identificar 

ao operador, assegurado que este manterá em sigilo suas informações pessoais, uma vez que o 

denunciante é compreendido pelo Serviço como um agente de proteção, que precisa confiar 

no Setor e nos técnicos responsáveis. 

 

Sobre a alteração do número de telefone 1407 para 0800-643-1407 na relação com o 

usuário, a entrevistada Silvania mencionou que avalia de forma negativa a mudança. 

Entretanto, afirmou que toda a mudança gera dificuldade de adaptação inicialmente, mas 

acredita que no momento a população já se ajustou à alteração.   

Porquanto, deve-se atentar que o SOS Criança possui a responsabilidade pela 

sustentação da rede de proteção da criança no município de Florianópolis e por isso deve ter 

seu acesso facilitado em todos os aspectos, começando por um número telefônico 

simplificado.  

 

Em relação à expansão e viabilização do SOS Criança em um telefone de crise, a 

entrevistada Silvania resumiu sua viabilização em contratação de profissionais especializados 

com constantes treinamentos.   

 

Referente à caracterização das diferenças do SOS Criança e o Disque 100, quanto à 

qualidade do registro e o fluxo das denúncias recebidas, discussão esta apresentada na 
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pergunta diferenciada, foi apontado por Silvania que o fluxo é maior por meio do “Disque-

denúncia municipal”, tendo melhor qualidade no registro, pois os dados em sua maioria são 

completos. Já as denúncias advindas do Disque 100, nem sempre apresentam dados 

completos, sendo em geral somente com o nome da criança, “sem filiação e com endereços de 

outros municípios, o que não corresponde ao distrito dos Conselhos de Florianópolis”.  

Tal colocação reafirma a importância da municipalização do Serviço, bem como a 

urgência deste em todos os municípios do Estado, pois apesar da existência de um Serviço no 

âmbito federal, o SOS Criança, como Serviço municipal, facilita a efetivação da qualidade do 

registro, à medida que é operacionalizado por uma pessoa que conhece sua área de 

abrangência, como também e prioritariamente, possibilita ao denunciante a aproximação 

necessária no processo de proteção da criança.   

 

 Tendo em vista o material empírico coletado nos formulários/questionários e sua 

análise, partimos para as considerações finais na qual é o espaço para as reflexões acerca dos 

aspectos que podem corroborar com a maior qualificação do Serviço e outras questões afetas 

ao desenvolvimento da rede de proteção à criança.  
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4 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

 

Em meio ao arsenal empírico levantado na presente pesquisa, somado ao 

embasamento teórico utilizado, algumas reflexões surgiram.  A começar pela própria 

denominação do SOS Criança, comumente chamada de disque-denúncia. Como foi explanado 

no corpo do trabalho, o serviço do SOS Criança não se limita somente à recepção de 

denúncias telefônicas, seu trabalho abrange o acolhimento de denúncias na modalidade 

presencial e escrita, bem como a orientação a famílias. Em contrapartida, ao se referir no 

trabalho do SOS Criança como o disque-denúncia, corre-se o risco de restringir seu campo de 

atuação, uma vez que as pessoas associam seu serviço apenas via telefone, focada 

inteiramente na denúncia, livre de quaisquer orientações.  

Aqui entra outra questão deveras significante analisada nessa pesquisa: o potencial 

informativo do SOS Criança. O serviço do SOS Criança é divulgado, em geral, por meio de 

palestras, folders e cartazes, sendo que alguns entrevistados lembraram que a divulgação é 

incipiente e fraca. Obviamente, a divulgação e o número de crianças atendidas e, 

possivelmente, protegidas obedecem a um número diretamente proporcional, isto é, quanto 

maior a informação do funcionamento de tal Serviço, mais denunciantes e mais crianças 

atendidas. 

É de suma importância que a sociedade tenha conhecimento da relevância do SOS 

Criança no enfrentamento da violência contra crianças. Ao empreender a divulgação do 

serviço, faz-se necessário desmistificar a palavra denúncia, pois esta carrega interpretações 

errôneas, tais como: sinônimo de interferência e/ou prejudicial à família. Dessa maneira, 

considerando o papel primordial da denúncia no enfrentamento à violência contra criança, 

esta deve ser estimulada e encarada como um benefício à mesma, pois, a denúncia é o 

primeiro passo para desencadear o atendimento à população infanto-juvenil e à sua família. 

Em outras palavras, a denúncia representa a porta de entrada para o atendimento realizado 

pelo Serviço de proteção à criança.  

Reiterando que o SOS Criança não está confinado ao registro de denúncias via 

telefone, a prevenção é outra função importante desse Serviço, haja vista que tende a 

promover, por meio de esclarecimentos, formas de se relacionar que não empreguem a 

violência e que, por sua vez, norteiam-se pelo respeito aos direitos das crianças. Na prática, a 

prevenção raramente é empreendida por este Serviço, mas deve ser encarada como um ponto 
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a ser desenvolvido, capacitando o profissional para tal feito e, conjuntamente, divulgando essa 

função do Serviço. 

Diante de toda sua importância e possibilidades, é imprescindível para a central de 

recebimento de denúncia dispor de um espaço próprio e tranqüilo, como também de 

operadores com conhecimento acerca de violência doméstica. Também é necessário que os 

operadores tenham boa percepção auditiva e boa capacidade de transcrição e, agregado a isso, 

sejam sensíveis perante a dor humana, com manejo e linguajem apropriados para comunicar-

se de modo a passar segurança ao denunciante. É aconselhável que o diálogo mantido pelo 

profissional com o denunciante seja empático, na qual aquele responde calmamente aos 

questionamentos do usuário e tenta fazer com que este se sinta compreendido e aceito. Além 

de ser capacitado a clarificar ao usuário sobre os possíveis deslindes da denúncia. 

Tendo em vista as distintas e relevantes funções do SOS Criança para sociedade no 

que tange à erradicação/prevenção da violência contra a criança, o Serviço do SOS Criança 

deve ser gratuito e de fácil acesso. Explicando melhor, por ser gratuito permite a um maior 

número de usuários o acessarem, considerando que uma grande parcela da população não 

possui condições econômicas favoráveis para custear as ligações, por exemplo. E, justificando 

a necessidade da facilidade do acesso, temos que compreender que as ocasiões que geram as 

denúncias, as situações de violência contra a criança e sua gravidade, englobam, em geral, 

fatores de ansiedade para o denunciante que almeja “desabafar” prontamente e requerem, 

muitas vezes, intervenção rápida. Nesse contexto, foi questionado aos participantes da 

pesquisa sobre a facilidade do acesso e muitos responderam positivamente que um número 

com poucos dígitos (fácil acesso) provavelmente seriam coringas para a memorização dos 

usuários. Com a memorização facilitada é provável que em momentos de emergência, tal 

como aqueles que envolvem violência contra a criança, o número seja lembrado rapidamente 

e a denúncia será realizada com maior agilidade. 

Nesse sentido, uma das entrevistadas pontuou que um número com poucos dígitos, tal 

como o Disque 100, facilitaria a memorização. No entanto, fazendo um comparativo da 

atuação do Disque 100 com o serviço municipalizado, um dos participantes colocou que o 

registro municipal coleta informações com maiores detalhes, pois, o operador pertence à 

região e fornece, então, a localização familiar com mais precisão. Outra vantagem do serviço 

municipalizado é o fato de se aproximar da figura do denunciante, tendendo este a se vincular 

com mais facilidade, pela aproximação geográfica e a linguagem do operador ser mais 

parecida (regionalismo).  
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Ainda sobre o Disque100, conforme Schmidt (2008) o Disque 10026 é um serviço de 

âmbito Nacional, que opera de forma diária (das 8h às 22h), por meio de seu sistema online de 

encaminhamento e acompanhamento de denúncias e notificações, enviadas posteriormente 

aos órgãos de defesa e responsabilização em um prazo de 24h. É coordenado e executado pela 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), em 

parceria com a Petrobras e o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 

Adolescentes. Através desse serviço o usuário tem a possibilidade de denunciar a ocorrência 

de violação de direito da criança, bem como colher informações acerca do paradeiro de 

crianças desaparecidas, tráfico de pessoas e obter informações sobre os Conselhos Tutelares.            

Por isso, concluímos ser necessária a implementação do serviço municipalizado de 

registro de denúncias, mas Florianópolis, até o presente momento, é o único da região da 

grande Florianópolis (Biguaçu, São José e Palhoça) que apresenta o referido Serviço, 

conforme o levantamento efetuado no dia 06 de outubro do corrente, por meio de contato 

telefônico com as respectivas Prefeituras.  

Contudo, o serviço municipalizado do acolhimento de denúncias em Florianópolis 

apresenta pontos a serem desenvolvidos. A forma de encaminhamento das denúncias é um 

exemplo, haja vista que o SOS Criança capta as mesmas e passa ao Conselho Tutelar que, 

após o primeiro atendimento, repassa ao PAEFI/Sentinela. Nesse caminho, com base nos 

dados fornecidos pelo ICom27, observa-se a ocorrência de um bloqueio no fluxo de 

atendimento à denúncia que esbarra na burocratização desse repasse, enquanto que, nesse 

ínterim, as denúncias vão se acumulando. Portanto, o desenvolvimento do SOS Criança deve 

acontecer em conjunto com a rede de proteção, em especial, com o Conselho Tutelar, para 

que o processo de atendimento não seja tão moroso.   

É pertinente acrescentar que o atendimento às denúncias ocorre de maneira 

psicossocial, na qual há um trabalho interdisciplinar entre Psicólogos e Assistentes Sociais. 

Assim, desenvolver o SOS Criança é também pensar na atuação dos profissionais que dão 

continuidade à intervenção junto às famílias ou que possivelmente são capacitados ao 

acolhimento das denúncias. Nessa reflexão final focaremos na figura do profissional de 

Serviço Social. Este poderá contribuir com uma gama de informações acerca do 

funcionamento da rede de proteção e práticas de intervenção à violação dos direitos das 

                                                 
26 Anexo C: cópia de denúncia dirigida ao Conselho Tutelar de Florianópolis originada do Serviço Nacional 
Disque 100. 
27 Dados mencionados na introdução desde estudo (página 11).   
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crianças que, por conseqüência, podem vir ao encontro da própria capacitação do usuário 

como multiplicador de informações/ ações anti-violência.  

Como o Assistente Social tem conhecimento sobre os mecanismos estruturais das 

políticas públicas, como são aplicadas na sociedade e como são as formas de acesso às 

mesmas, o trabalho deste profissional pode se caracterizar por um atendimento cujo enfoque é 

o sócio-educativo, função pedagógica desempenhada nesse espaço em que se materializa a 

pratica profissional. Tal função se caracteriza pelos efeitos da ação profissional na maneira de 

pensar e agir dos sujeitos envolvidos na referida ação, interferindo na formação de 

subjetividades e normas de conduta conforme nos assevera (ABREU). Diferentemente de 

assistencialismo, o que permearia a prática do Serviço Social seria o caráter educativo em prol 

do conhecimento dos direitos dos usuários e os caminhos que este pode percorrer de maneira 

independente. 

Outro apontamento do que é preconizado pelo Serviço Social é o respeito à realidade 

do usuário. Registrar uma denúncia ou prestar uma orientação engloba visualizar aos olhos do 

denunciante e, através do manejo do que este traz, conduzi-lo ao fortalecimento de sua 

característica protetiva eficaz no enfrentamento das situações de violência.  

Após explicitarmos acima os prós do SOS Criança e os pontos a serem desenvolvidos 

nesse Serviço, acreditamos que ainda temos muito a trilhar no enfrentamento da violência. 

Entretanto, a presente pesquisa tentou elencar alguns deslindes no sentido do melhoramento 

do Serviço: fácil acesso e gratuidade das ligações; maior divulgação do SOS Criança; 

fortalecimento do caráter preventivo do Serviço; capacitação do operador; disponibilidade do 

serviço em todos os municípios; melhorias no espaço físico para acolhimento das denúncias 

presenciais e via telefone. Claro que os pontos que elegemos são os principais, mas não 

podem encerrar essa discussão que deve ser intermitente, porque o serviço do SOS Criança é 

inicial e imprescindivelmente vital à proteção da criança. 
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APÊ�DICE A – FLUXOGRAMA DE ATE�DIME�TO DO SOS CRIA�ÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FLUXO DE ATE�DIME�TO DO SETOR SOS CRIA�ÇA  
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         U�IVERSIDADE FEDERAL DE SA�TA CATARI�A 

            CENTRO SÓCIO ECONÔMICO 

                 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Florianópolis, 16 de setembro de 2010. 

À 

SANDRA REGINA DA SILVA COIMBRA 

Coordenadora Técnica do PAEFI/Serviço Sentinela 

 

Prezada Senhora, 

 

Apresentamos à acadêmica Louisi Tancredo Porto, matricula nº 06216025, 

aluna concluinte do Curso de Serviço Social que apresenta interesse em 

desenvolver uma pesquisa nesta Organização versando sobre o tema: A Denúncia 

como instrumento no enfrentamento da violação dos direitos da criança e do 

adolescente. 

O objetivo do trabalho consiste em empreender um estudo sobre o 

serviço SOS Criança do município de Florianópolis, por meio das categorias 

estrutura e funcionamento, registro e fluxo das denúncias, divulgação e 

articulação com os demais serviços.   

As informações obtidas por meio desta pesquisa serão divulgadas em forma 

de trabalho de Conclusão de Curso de graduação, respeitando as diretrizes éticas 

da pesquisa cientifica e do Código de Ética do Assistente Social. 

Informamos ainda que o referido trabalho esta sob a orientação e co-

responsabilidade da professora Msc Rita de Cássia Gonçalves, CRESS/SC nº0204. 

Estamos a disposição para outras informações ou esclarecimentos, contamos 

com colaboração no sentido de oportunizar a realização do referido trabalho.   

Atenciosamente. 
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APÊ�CIDE C – TERMO DE CO�SE�TIME�TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Sócio Econômico 

                                           DEPARTAME�TO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

TERMO DE CO�SE�TIME�TO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Por meio deste documento você está sendo convidado (a) a responder uma entrevista 

semi-estruturada, que faz parte da pesquisa para TCC - Trabalho de Conclusão do Curso de 

Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, da acadêmica Louisi Tancredo 

Porto sob a orientação da Professora Msc. Rita de Cássia Gonçalves. 

Pesquisa essa, que tem como objetivo conhecer o SOS Criança do município de 

Florianópolis no enfrentamento da violação dos direitos da criança e do adolescente.  

As informações obtidas por meio desta pesquisa serão divulgadas em forma de 

trabalho do curso de graduação, garantindo o anonimato dos entrevistados, respeitadas a 

diretriz ética da pesquisa cientifica e os preceitos do Código de Ética do Assistente Social.  

 O presente termo assegura os seguintes direitos: 

a) Garantia de esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa, sobre todos os 

procedimentos empregados em sua realização; 

b) Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa; 

c) Garantia de sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, 

assegurando absoluta privacidade, sendo acessada somente pela pesquisadora 

principal e por sua orientadora; 

d) Opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não sejam incluídas em 

nenhum documento oficial, o que será prontamente atendido. 

 



 

 

 

 

 Você está recebendo uma cópia deste termo em que constará o telefone do 

pesquisador, podendo tirar suas dúvidas, a qualquer momento, sobre o projeto e sua 

participação. 

 

“Eu, ____________________________portador do RG nº ________________, 

declaro que, após conveniente esclarecimento prestado pela pesquisadora e ter 

entendido os objetivos da pesquisa, consinto voluntariamente em colaborar para 

realização desta. Fico ciente também de que uma cópia deste termo permanecerá 

arquivada com a pesquisadora, responsável por esta pesquisa”. 

 

Florianópolis,          de                                  de 2010. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

________________________________________ 

Louisi Tancredo Porto 

Pesquisadora - responsável 

Louisi Tancredo Porto – Acadêmica do Curso de Serviço Social. 
Departamento de Serviço Social – UFSC 
Email: louisitancredo@hotmail.com 
Fone: (48) 8426-5382 
 
Pesquisa sob a orientação e co-responsabilidade 
Professora Msc.Rita de Cassia Gonçalves 
Assistente Social - CRESS/SC nº0204 
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APÊ�CICE D – FORMULÁRIO/QUESTIO�ÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO ECONÔMICO 

   DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

E�TREVISTADO:  

1ª CATEGORIA: Estrutura e Funcionamento do SOS Criança 

1. Como você avalia as condições do Serviço SOS Criança de acolhimento das 

denúncias, nos seguintes aspectos:  

a) Funcionamento do Plantão 24h 

b) O espaço físico disponível 

c) Recursos humanos disponíveis  

d) Recursos materiais disponíveis  

e) Acolhimento de denúncias na modalidade presencial (Quanto ao aspecto 
instalações físicas).    

f) Acolhimento de denúncias na modalidade disque-denúncia  

2ª CAREGORIA: Interface com o usuário  

1. Como você avalia as estratégias de divulgação do Serviço no município? 

2. Como é operacionalizado a garantia de anonimato para o denunciante? 

3. Quais as etapas da comunicação entre o denunciante e o operador do SOS 
Criança? 

4. Considerando que há nove anos o SOS Criança disponibilizava de um número para 
atendimento contendo quatro dígitos, como você avalia a alteração do telefone 
1407 para o número 0800-643-1407 na relação com o usuário? 

5. Como você vê a expansão do Serviço de orientação para um telefone de crise e 
como isso poderia ser viabilizado?   

3ª CATEGORIA: Fluxos de atendimento 

        1. A partir das suas experiências enquanto agente envolvido no processo de 

proteção, como você avalia o fluxo estabelecido entre o SOS Criança e o Conselho Tutelar 

para o repasse das ocorrências?  

4ª CATEGORIA: Instrumentais (coleta de denúncias) 



 

 

 

 

1. O roteiro das informações colhidas no instrumental de registro das denúncias 

contempla os seguintes quesitos, conforme metodologia de diagnóstico (Maria Amélia 

Azevedo), comente: 

 a) QUEM eram os envolvidos  

 b) ONDE ocorreu 

 c) COMO ocorreu 

 d) QUANDO ocorreu  

 e) POR QUE ocorreu 

2. Você tem sugestões para aprimorar o instrumental de coleta da denúncia? 

 

PERGU�TA DIFERE�CIADA AO OPERADOR (DIUR�O): Qual seria para 

você o perfil adequado de um educador social para o atendimento do Setor do SOS Criança? 

 

PERGU�TA DIFERE�CIADA AO OPERADOR (�OTUR�O): Como 

compatibilizar as funções de monitor da Casa de Passagem com operador do SOS Criança? 

 

PERGU�TA DIFERE�CIADA AOS DE�U�CIA�TES: Com base nas suas 

experiências como denunciante junto ao Setor do SOS Criança de Florianópolis, quais os 

aspectos do processo de registro de denúncias que avalia como positivos e quais avalia que 

poderiam ser modificados para melhorar o Serviço?  

 

PERGU�TA DIFERE�CIADA À GESTÃO: Quais as estratégias de divulgação de 

SOS Criança e quais os públicos que são priorizados para este fim? Por que? 

 

PERGU�TA DIFERE�CIADA AO CO�SELHEIRO TUTELAR: Caracterize as 

diferenças do SOS Criança e o Disque 100 Nacional, quanto à qualidade do registro e o fluxo 

das denúncias recebidas.  
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A�EXO A – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ATE�DIME�TO DE DE�Ú�CIA DO 

SOS CRIA�ÇA 



 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ATE�DIME�TO DE DE�Ú�CIA 

 

 

 

IDE�TIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS (SUPOSTAS) 

 

�OME: JAQUELINE ONASSIS DA SILVA 

IDADE: 4 anos   

E�DEREÇO: Servidão dos Canários, final da rua, casa azul desbotado com 

placa de “vende-se”. Costeira 

REFERÊ�CIA: A servidão inicia no Posto Colorado 

O�DE ESTUDA: NS 

RESPO�SÁVEIS:  Mãe: Sônia Braga da Silva 

OBS.: ______________________________________________________________ 

 

IDE�TIFICAÇÃO DO AGRESSOR (SUPOSTO) 

 

�OME: Nelson Gonçalves da Silva 

APELIDO: Barrabás    VÍ�CULO:  avô materno  

E�DEREÇO: o mesmo 

OBS.: Policial militar aposentado 

 

Através de: Área de violência Reincidência 

(X) Telefone (    ) Sim 

(   ) Sede do SOS (     ) �ão 

DATA: 
13/07/2001 
HORÁRIO: 
16 horas 

(   )Em atendimento 

( X ) 01    ( X ) 04 
(  ) 02       (   ) 05 
(  ) 03       (   ) 06 TOMBO:  

ATE�DIME�TO 

Data:15/07/2001. 

Visto:___________________ 

             RESPONSÁVEL ATENDIMENTO 

CASO E�CERRADO 

Data: 29/11/2001. 

Visto:____________________ 

              RESPONSÁVEL ATENDIMENTO 

EQUIPE SUPERVISÃO 

Data: 15/01/2002. 

Visto:___________________ 

             RESPONSÁVEL ATENDIMENTO 

NÚMERO 

007/ 2001 



 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 

 

�ome:____________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________ 

Voz:      (   X  ) Masculina      (      ) Feminina                     (      ) _____________ 

 

Vínculo:  (   X    ) Anônimo   (        )                                     (       ) Vizinho 

      (       )  Próprio       (        )                                     (       ) Comunidade 

 

RESUMO DA SITUAÇÃO: 

RELATA O DENUNCIANTE QUE A MÃE COSTUMA DORMIR FORA, 

NA CASA DO NOVO NAMORADO, EM SÃO JOSÉ. 

OCORRE QUE NESTAS NOITES, O AVÔ FICA COM JAQUELINE, 

ONDE PENETRA SEU DEDO NO ÂNUS DA CRIANÇA. ELA CHORA E 

ENTÃO ELE TAPA SUA BOCA. 

BARRABÁS COSTUMA FAZER O MESMO COM OS CACHORROS DA 

VIZINHANÇA. HÁ RUMORES QUE ELE ABUSAVA SEXUALMENTE DE 

SÔNIA QUANDO LEA ERA PEQUENA. 

A CRIANÇA É AMEAÇADA PARA NÃO CONTAR A NINGUÉM. OS 

VIZINHOS ALERTARAM A MÃE SOBRE O CHORO DA CRIANÇA, PORÉM 

NADA MUDOU, ELA EXPLICA QUE “É CHORO DE MANHA”. 

JAQUELINE COÇA O ÂNUS FREQUENTEMENTE. 

O PAI (NÃO REGISTROU) NADA SABE, SÓ VÊ A CRIANÇA NO 

NATAL. MORA EM IMBITUBA, TRABALHA NO CORREIO (SETÚBAL). 

 

Assinatura do técnico que recebeu a denúncia: ______________________________ 

Parente 

Instituição 
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A�EXO B – QUADRO DEMO�STRATIVO DO �ÚMERO DE DE�Ú�CIAS 

REGISTRADAS �O SOS CRIA�ÇA E A QUA�TIDADE DE USUÁRIOS QUE 

UTLILIZARAM O SERVIÇO MAIS DE CI�CO VEZES �O A�O DE 2010 
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A�EXO C - DE�Ú�CIA DIRIGIDA AO CO�SELHO TUTELAR DE 

FLORIA�ÓPOLIS ORIGI�ADO DO DISQUE 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


