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1. RESUMO                 

O uso de aplicativos estão cada vez mais em ascensão, pois as facilidades 

proporcionadas pelos mesmos tornam processos onerosos em rápidas tomadas de 

decisão e solução de problemas. Aplicativos de utilidade pública são os que mais 

tem importância em diversos segmentos, pois proporciona agilidade nas 

informações decorrentes de causas emergenciais que muitas vezes são mais difíceis 

de resolver. O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo que faça o 

mapeamento de ocorrências relacionadas a maus tratos, preconceito e racismo etc, 

dando apoio e direcionando estas vítimas. A metodologia empregada nesta pesquisa 

será a bibliográfica, exploratória e qualitativa onde o público-alvo participante desta 

pesquisa serão os profissionais assistentes sociais do Juazeiro do Norte – Ce. 

Espera-se que ao final deste trabalho, possa ser feito o mapeamento dos locais mais 

afetados e que os assistentes sociais possam tomar medidas preventivas, 

direcionando as vítimas para os órgãos responsáveis e minimizando os problemas 

sociais. 

2. INTRODUÇÃO 

Com a crescente urbanização de cidades e da população, muitas pessoas 

procuram diversas formas de sobreviver, seja com um trabalho ou até mesmo 

praticando crimes. As consequências por tais crimes podem ser caracterizadas de 

várias formas, partindo de um furto até um homicídio, muitas comunidades são 

vítimas e sofrem com este tipo de situação, em que as pessoas passam por 

problemas e muitas vezes não sabem onde recorrer e nem a quem recorrer. Existem 

órgãos que amparam estas vítimas e direcionam para o encaminhamento correto, 

porém muitas vezes não são conhecidas pelos mesmos. 

Para facilitar a comunicação com os órgãos responsáveis é necessário que 

haja uma forma rápida de esclarecimentos. As tecnologias podem auxiliar nesta 

comunicação, fazendo notificações sobre as diversas ocorrências, como por 

exemplo, violência contra a mulher, assaltos, preconceito racial, maus tratos a 

crianças etc.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL  

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma ferramenta de 
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mapeamento que tem como proposta informar através de um aplicativo sobre 

ocorrências (por ex. Maus tratos e preconceito) que ocorrem em bairros na cidade 

de Juazeiro do Norte – Ce. 

3.2 ESPECÍFICOS  

 Desenvolver um aplicativo sobre notificações de ocorrências (problemas 

sociais); 

 Disponibilizar informações para a sociedade em geral sobre as ocorrências; 

 Mapear bairros com os maiores índices de ocorrências (maus tratos, 

preconceitos, racismo etc.); 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa inicialmente terá caráter qualitativa, exploratória e bibliográfica. 

Para Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa exploratória possui planejamento flexível 

que permite o estudo do tema sob vários ângulos e aspectos que envolve, o 

levantamento bibliográfico, entrevistas que tem relação com experiências práticas 

com o problema estudado e análise dos exemplos que estimulem a compreensão. 

Prodanov e Freitas (2013) ainda afirmam que a pesquisa bibliográfica tem 

como objetivo colocar o pesquisador em contato direto com todo o material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa que pode estar em livros, artigos, revistas, 

dissertações, teses, Internet etc. Já a pesquisa qualitativa atribui importância 

fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos 

significados transmitidos por eles (VIEIRA; ZOUAIN, 2005). 

A entrevista será aplicada com profissionais da área de Serviço Social que 

trabalham diretamente com pessoas que buscam ajuda nestes órgãos e pessoas 

das comunidades afetadas por problemas sociais.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com a popularização dos recursos midiáticos, muitas atividades cotidianas 

passaram a ser realizadas no próprio smartphone ou através de dispositivos móveis. 

A facilidade e comodidade é algo que desperta no usuário a frequência na utilização 

dos recursos disponíveis em um smartphone, não há um lugar específico em que as 

pessoas precisem estar para se conectar e resolver qualquer problema, desde que 

no espaço tenha os recursos mínimos para uma conexão com internet, ou Wifi, ou a 
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utilização do pacote de dados disponível nos planos de telefonia celular. 

 Muitas pessoas podem estar envolvidas a partir das informações disponíveis 

em um aplicativo e da Internet, pois para Eisenberg (2016): 

A prolífera tematização dos debates públicos nas listas de discussão da 
rede parece simular a organização dos espaços públicos urbanos, onde as 
pessoas se encontram para discutir assuntos variados sem a mediação dos 
meios de comunicação de massa que marcam a nossa experiência urbana 
do pós-guerra. 

 

 A discussão dos mais variados temas deixa de ser pessoal para uma 

discussão virtual, onde os meios de comunicação mais inovadores facilitam que 

pessoas do mundo inteiro discutam assuntos de utilidade pública sem precisar estar 

presente em um dado ambiente. Os aplicativos permitem que as informações 

disponibilizadas rapidamente retornem uma visão de onde está concentrado o 

problema a ser resolvido e trazer respostas imediatas ao ambiente de estudo. 

 Com o aplicativo Solte o Leão pode facilitar ao fornecer informações sobre 

problemas sociais e mesmo não sabendo qual órgão a vítima deve se direcionar, o 

aplicativo informará contatos para que usuários se aproximem destes órgãos e 

registrem suas ocorrências, além de mostrar as áreas mais afetadas através do 

mapa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que ao final desta pesquisa, o aplicativo Solte o Leão sirva de 

apoio para os diversos órgãos que dão assistência às vítimas, através das 

ocorrências disponibilizadas e informações decorrentes da publicação dos usuários 

vítimas ou por pessoas que apenas visualizem as ocorrências. 
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