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Introdução
Estudar os serviços de proteção e atendimento às crianças e adolescentes em

situação de risco social é um imperativo, principalmente na atual conjuntura, em que
diariamente são denunciados centenas de novos casos de violência, abuso e exploração
sexual infanto-juvenil. O Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, oferece um conjunto de procedimentos
técnicos e especializados para o atendimento e proteção imediata das vítimas destas
modalidades de violência, bem como de seus familiares.
Esta pesquisa pretende investigar como se realiza o serviço de atendimento/tratamento
de crianças, adolescentes e famílias, vítimas de situações de abuso sexual. Busca ainda
buscar compreender as relações/interações das famílias vitimizadas com os profissionais
do Serviço, e esboçar uma análise das práticas de atendimento da equipe de agentes
sociais.
Metodologia

Trata-se de uma pesquisa no modelo qualitativo que terá como base a “Inserção
Ecológica” (CECCONELLO & KOLLER, 2003; PRATI, COUTO, MOURA,
POLETTO & KOLLER, 2008) que se define por ser uma metodologia de pesquisa que
se realiza em ambientes naturais. Esta metodologia prioriza a análise da interação de
quatro núcleos: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo. A pesquisadora realizou 17
visitas sistemáticas à sede do Serviço, sete foram realizadas em horário integral (manhã
e tarde) e dez em horários alternados. As próximas etapas consistem em entrevistar três
técnicos do Serviço: um educador, um psicólogo e um assistente social e três famílias
atendidas que estejam em início de atendimento. No primeiro contato tanto com as
famílias, como com os técnicos do serviço, a pesquisadora irá retomar os objetivos da
investigação ressaltando que a colaboração dos envolvidos é de suma importância para
o aprimoramento do serviço, possibilitando a elaboração de estratégias que melhorem a
qualidade do serviço oferecido a comunidade. Todas as entrevistas serão gravadas e
transcritas na íntegra para posterior análise. Os dados serão analisados qualitativamente
seguindo os passos propostos pela grounded-theory.  Esta metodologia de análise
permite ao pesquisador a possibilidade de organizar uma grande quantidade de dados
qualitativos, obtidos a partir dos relatos, proporcionando a descoberta de códigos,
subcategorias e categorias. As visitas ao serviço possibilitaram a observação sistemática
da dinâmica do serviço e de alguns aspectos das interações dos trabalhadores sociais e
as famílias atendidas. As dinâmicas observadas foram: as interações na sala de espera
durante os atendimentos, três visitas às residências, participação em reuniões em grupo
com as famílias e os contatos de comunicação do serviço com o Conselho Tutelar.

Resultados e Discussão
Constatou-se a partir das observações realizadas, uma fragilidade nas interações

do Serviço, e a necessidade da elaboração de estratégias mais pontuais para a
participação efetiva dos grupos familiares no mesmo. As observações realizadas na sala
de espera e nas reuniões em grupos demonstraram a baixa adesão e participação das
famílias nos atendimentos agendados. O acolhimento das crianças pela equipe se faz
através da disponibilidade de brinquedos enquanto aguardam o atendimento. Nas visitas



domiciliares percebeu-se dificuldade de inserção dos trabalhadores do serviço no
ambiente das famílias. Um dos fatores que parece ocasionar esta dificuldade é o fato das
visitas não serem previamente agendadas.  Durante as visitas dos trabalhadores do
serviço ao Conselho Tutelar percebeu-se a necessidade de se implementar a
comunicação entre estes dois serviços,para que o atendimento familiar seja em rede.
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