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JUSTIFICATIVA
Este projeto é fruto da parceria entre a Childhood Brasil e o Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, a qual no ano de 2009 proporcionou formação
para profissionais que atuam na área de defesa da criança e do adolescente.
De acordo com dados apresentados pela Sociedade Internacional de
Prevenção ao Abuso e Negligência – Sipani (2007), 18 mil crianças por ano
são vítimas de violência doméstica, em média, no Brasil.
Guerra e Azevedo (2001) consideram quatro tipos de violência
doméstica: Violência Física: corresponde ao emprego de força física no
processo disciplinador de uma criança, é toda a ação que causa dor física;
Violência Sexual: todo o ato ou jogo sexual entre um ou mais adultos e uma
criança/adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta
criança/adolescente ou utilizá-lo para obter satisfação sexual; Violência
Psicológica: toda interferência negativa do adulto sobre as crianças,
formando

nas

mesmas

um

comportamento

destrutivo;

Negligência:

considerada também como descuido, ausência de auxílio financeiro,
colocando a criança e o adolescente em situação precária.
O Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – Sipia (2007)
constatou que do ano de 1999 até 2007, em todo o país, 28.840 casos de
agressão física foram registrados, além desses, 28.754 ocorrências de
violência psicológica e 16.802 de abusos sexuais.
Para Dimenstein (1996 apud ALENCAR, 2007), na América do Sul, o
Brasil ocupa a primeira posição no ranking de exploração sexual de crianças
e adolescentes e a segunda posição no mundo. Além disso, cerca de 80% das
crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual comercial foram
vítimas de incesto, também.
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O abuso sexual pode ocorrer sem deixar sequelas visíveis, entretanto,
deixa-se traumas afetivos, sociais e psicológicos, não sendo por isso de
menor gravidade. Sendo assim, o trauma sofrido não se restringe ao ato
sexual em si, bem como o consentimento não é o limite entre uma relação
abusiva/não abusiva.
Dos 810.979 habitantes do município (IBGE, 2009), 34% são crianças e
adolescentes.
Em 2009 a Fundação Criança, por meio de parceria com o CRAMI Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, atendeu 462 casos
de violência doméstica contra criança e adolescente.
Segundo uma pesquisa realizada pelo CRAMI (s/d), baseada nos dados
coletados no período de Agosto de 1993 a Dezembro de 1997, dos 1.131
casos apurados (totalizando 1.734 vítimas), em 423 o agressor era a mãe da
criança ou do adolescente. Acredita-se que tal estatística justifica-se pelo
fato das mães serem mais próximas da prole, uma vez que socialmente e
historicamente as mesmas são incumbidas de educar os filhos. Além disso,
atualmente está disseminando-se na sociedade a idéia que é por meio da
agressão que se educa, não percebendo que tal comportamento prejudica a
relação familiar.
O Disque 100 tem como objetivo reduzir os casos de violência contra
crianças e adolescentes, por meio de denúncias. Entre os anos de 2003 a
2008 realizou mais de 2 milhões de atendimentos (2.175.166), tendo
recebido e encaminhado 84.766 denúncias. Sendo assim, pode-se notar que
a média do número de denúncias aumentou, passando de uma média de 12
por dia, 2003, para 89, em 2008.
Quando há um caso de abuso sexual, a saúde física e a mental são
afetadas concomitantemente, além de prejudicar o direito individual de se
dispor da própria sexualidade e privacidade.
O Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à
Violência

Sexual

contra

Crianças

e

Adolescentes

(PAIR)

busca

o

desenvolvimento de ações de proteção a crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade ou vítimas de violência sexual e tráfico para fins sexuais.
Além disso, desenvolve metodologias de enfrentamento à esse fenômeno, as
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quais possibilitem a construção de uma Política Municipal de Proteção
Integral a Criança e Adolescente.
No ano de 2009, o Programa de Atenção à Violência e Abuso Sexual –
PAVAS registrou 136 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência
sexual, no município. Nota-se que no ano de 2000 esse número era de 19
casos, o que demonstra que em nove anos o total de registros aumentou
86%, o que reforça a necessidade da implementação de tal programa, na
tentativa de diminuir significativamente tal constatação.
Quando situações de violência/exploração sexual atinge uma criança e
um adolescente, estes, juntamente com suas famílias, necessitam de
orientação psicossocial, atendimento psicológico, atendimento jurídico e
atendimento médico.
É um direito da criança e do adolescente receber este atendimento
sempre que necessário, buscando minimizar as conseqüências negativas
causadas pela violência e permitindo seu bem–estar e desenvolvimento.
Nesta perspectiva, a disseminação de ações de atendimento à violência
sexual contra crianças e adolescentes constitui elemento importante para a
política pública de São Bernardo do Campo, uma vez que oferecerá
atendimento multidisciplinar para crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual, bem como para os familiares dos mesmos.
De acordo com o DIEESE (s/d) mesmo a jornada de trabalho sendo de
até 40 horas semanais, o tempo perdido do trabalhador brasileiro para
exercer sua atividade profissional é superior ao estipulado pela legislação.
Isso porque provavelmente o tempo que o colaborador gasta com o
transporte, a jornada individual pode superar 12 horas por dia. Sendo
assim, esse é o tempo que diversos trabalhadores disponibilizam para a
empresa, ficando impossibilidade de exercer qualquer outra atividade.
Este dado justifica o atendimento noturno que este projeto propõe a
realizar. Oferecendo, assim, a possibilidade de acolher essa demanda.
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OBJETIVOS GERAIS

Oferecer atendimento psicossocial à crianças, adolescentes e seus
familiares em situação de violência doméstica visando a interrupção do ciclo
de violência e a transformação da dinâmica familiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Informar, sensibilizar e desmistificar o conceito de violência doméstica
e o que este abrange, ampliando a compreensão sobre o tema;

o Criar a possibilidade de reflexão da violência sexual/exploração sexual
dentro da história de cada pessoa;

o Criar um espaço de reflexão, no qual os agressores possam ser
informados sobre as possíveis conseqüências de seus atos;

o Possibilitar retaguarda a rede de Serviço Municipal para o atendimento
de

enfrentamento

à

violência

doméstica

contra

crianças

e

adolescentes.
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PÚBLICO PRIORITÁRIO

Crianças e adolescentes vítimas de violência/exploração sexual e seus
respectivos familiares.

METAS

- Realizar 100% do diagnóstico de violência doméstica contra criança e
adolescente no município de São Bernardo do Campo;

- Proporcionar que todos os casos atendidos recebam encaminhamento para
serviços complementares necessários;

- Verificar se todas as crianças e adolescentes atendidas estão matriculadas
na rede de ensino;
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RECURSOS HUMANOS


Recursos Humanos

Nº Profissional

Atribuições

Carga
horária

01 Psicólogo

Realizar avaliação psicológica; realizar
atendimento psicológico as crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual e
para suas famílias; elaborar relatórios
técnicos sobre os casos
01
Assistente Realizar acompanhamento sociofamiliar de
crianças e adolescentes em situação de
Social
violência sexual, com acompanhamento
socioassistencial e visitas domiciliares.
Atuará de forma integrada com a rede de
serviço intermunicipal.
01 Estagiário de Auxiliar as ações de avaliação e
Psicologia
atendimento psicológico a crianças e
adolescente vítimas de violência sexual,
bem como aos seus familiares.
01 Estagiário de Auxiliar as ações de acompanhamento
sociofamiliar de crianças e adolescentes
Serviço Social
em situação de violência doméstica e
sexual,
com
acompanhamento
socioassistencial e visitas domiciliares.

30
sem.

horas

30
sem.

horas

30
sem.

horas

30
sem.

horas

METODOLOGIA
Atividade

Metodologia

Periodicidade

Entrevistas
psicossociais
com
crianças, adolescentes
e familiares
Atendimento individual

Realizar
anamnese,
bem
como
triagem, avaliação psicossocial e
orientações dos casos.

Ao início

Atendimento individual realizado
com a família e a criança ou
adolescente.
Grupos de pais
Por meio de uma abordagem
psicossocial, realizar um grupo
informativo sobre a violência sexual e
suas conseqüências.
Oficinas
de Atividades lúdicas seguidas de
acompanhamento
discussões
psicossociais
com
crianças e adolescentes
Avaliação
e Discussões entre os técnicos para
encaminhamentos
analisar se os objetivos foram
alcançados e da necessidade de
encaminhamento da família para a
rede do município

Semanal

Semanal

Semanal

Mensal

7

ORÇAMENTOS/CUSTOS
RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos
Cargo

Formação

Psicólogo

Superior
em
Psicologia
Assistente
Superior
em
Social
Serviço Social
Estagiário
Cursando
de
superior
em
Psicologia
Psicologia
Estagiário
Cursando
de
Serviço superior
em
Social
Serviço Social
TOTAL

Qntd.

VALOR/
mês

VALOR/
ano

01

Carga
horária/se
manal
30 horas

R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

01

30 horas

R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

01

30 horas

R$ 875,00

R$ 10.500,00

01

30 horas

R$ 875,00

R$ 10.500,00

R$ 7750,00

R$ 93.000,00

OUTROS GASTOS
ITEM

VALOR

QUANT.

UNITÁRIO
Computador All-in one Aton N270
1.6ghz 1gb 160gb 18.5" Acer
Multifuncional DeskJet F4480hp
Cartucho Colorido F4480hp
Cartucho Preto F4480hp
Cabo de Rede RJ45 multi BT 10,00
metros
Conector Macho RJ 45 Branco
Furukawa PT 10 unidades
Filtro de linha 4 tomadas bivolt
cinza NT 5003 force line
Caixas de som USB preta 0058
Bright
Nobreaks ups mini 500va 6t 115v
monoblack 331Ts Shara
Kit
Capa
(para
monitor
LCD+teclado+CPU)
Roteador 4 portas 10/1000 mbps
DIR-100 linkink
Sulfite 90g alcalino 210X297 Super
A4 Chamex I paper 500 F
Internet Banda Larga Speed 1mb
TOTAL

VALOR
TOTAL

R$ 1.099,00

02

R$ 2.198,00

R$ 249,00
R$ 99,90
R$ 84,90
R$ 30,10

01
24
24
04

R$ 249,00
R$ 2.397,60
R$ 2.037,60
R$ 120,40

R$ 14,99

01

R$ 14,99

R$ 21,30

02

R$ 42,60

R$ 20,80

02

R$ 41,60

R$ 179,00

02

R$ 358,00

R$ 9,40

02

R$ 18,80

R$ 69,00

01

R$ 69,00

R$ 16,30

12

R$ 195,60

R$ 54,90

12

R$ 658,80
R$ 8.401,99
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Transporte
Vale transporte

Valor
unitário
R$ 2,50

Qntd. Mensal
100

VALOR TOTAL (anual)

Valor Total
(mensal)
R$ 2.500,00
R$ 30.000,00

VALOR TOTAL: R$ 131.401,99

CRONOGRAMA
AÇÕES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º 11º 12°
mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

Planejamento
Entrevistas
psicossociais
com crianças,
adolescentes e
familiares
Grupos
de
pais
Oficinas
de
acompanhame
nto
psicossociais
com crianças e
adolescentes
Avaliação
e
encaminhame
ntos
Relatório
Trimestral
Relatório Final

Responsável pelo Projeto
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