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Conhecer a lei e outros instrumentos 
que a regulamentam/detalham: 

Isso foi assunto do nosso encontro 1 

Três documentos precisam 
ser lidos conjuntamente 

para se compreender essa 
legislação:

• Lei 13.431/2017
• Decreto 9603/2018
• Resolução CNJ/299

Ter segurança sobre o 
que fazer e o que NÃO 
FAZER diante de uma 

revelação

Conhecer documentos 
sobre essa temática

Discutir isso em equipe

Democratizar esse 
conhecimento

Ter segurança na condução 
ao escutar uma revelação: 
Esse é o assunto de hoje

PRA PERDER O MEDO DA LEI:



O que eu preciso ler para isso? 

Lei 

13.431/2017

Decreto 

9.603/2018

Conhecer a lei e outros instrumentos 

que a regulamentam/detalham

Resolução 

CNJ/299

Ter segurança na condução ao 
escutar uma revelação

Documentos legais



Em especial, p. 209 a 220, que trata da escuta 

especializada na Assistência Social



Este capítulo tem como objetivo 
detalhar as atribuições da Suas, 
integrante da rede de proteção, na 
realização da escuta especializada, 
conceito estabelecido pela Lei nº 
13.431/2017.

A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA E A ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUAS e escuta protegida: atendimento 
socioassistencial e a garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha 
de violência (Egas, Carvalho e Pessoa, p. 209 a 
220).



No Código de Menores (1927-1990)

A infância era vista como um período preparatório para a vida adulta

A legislação atuava relacionando-se com os chamados “efeitos da 

ausência da família” e atribuía ao Estado a tutela sobre “o órfão” e “o 

abandonado”, conformando o que se chamava de “situação irregular”

As mudanças na atenção à infância possibilitadas pelo ECA
E seu impacto nas redes de atendimento



Com o ECA: 

Crianças e adolescentes ganham o reconhecimento de titulares de todos os 

direitos humanos, ensejando a proteção compartilhada do Estado, da família e da 

sociedade para garantir esses direitos

Consagra-se a doutrina da proteção integral como eixo central das políticas de

promoção, proteção e defesa de direitos

Crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos como pessoas em condição

peculiar de desenvolvimento, o que demanda, para a garantia dos direitos enunciados

em lei, abordagens específicas e diferenciadas nas áreas de promoção, proteção e

defesa de direitos.

As mudanças na atenção à infância possibilitadas pelo ECA
E seu impacto nas redes de atendimento



O ECA enuncia vários princípios a serem observados para qualificar 

o atendimento prestado. 

Todos aqueles responsáveis pelo cuidado e proteção de crianças e 

adolescentes estão obrigados, em suas ações e decisões, levar em 

conta o melhor interesse da criança. 

Crianças e adolescentes devem ter seus direitos respeitados 

considerando a etapa de desenvolvimento em que se encontram, 

levando-se em conta:

Capacidade de assimilar as situações que os cercam, 

Progressão das formas de comunicação e expressão,

Desenvolvimento físico, cognitivo e emocional



Também é digno de menção o princípio do direito à participação, que

assegura que as opiniões de crianças e adolescentes devem ser

levadas em consideração durante o processo de tomada de decisões

em situações que lhes digam respeito.

Esse princípio deverá ser respeitado e assegurado, levando-se em

conta o estágio de desenvolvimento, para o qual devem ser adotadas

técnicas e metodologias adequadas para que a criança ou adolescente

compreenda a situação e possa ser capaz de se expressar a partir dos

elementos que a compõem.

Por esses motivos, o ECA tem se constituído como legislação de

referência para a formulação de outras legislações específicas e

também de políticas públicas.



A participação do SUAS no SGD da criança e do adolescente

está prevista na Lei nº 13.431/2017 e no Decreto Federal no

9.603/2018.

Ao definir os objetivos da Assistência Social, a CF/1988 inclui a

proteção à família, maternidade, infância, adolescência e

velhice.

Assim, a Assistência Social tem lugar estratégico na proteção

social considerando as singularidades e os direitos assegurados

para cada ciclo da vida.

E o SUAS com isso?
O papel da Assistência Social no SGD



O SUAS é um sistema público que se materializa na organização e

oferta descentralizada de serviços, programas e benefícios voltados à

garantia das seguranças sociais de sobrevivência e renda, acolhida,

convívio familiar e comunitário.

A descentralização do SUAS coloca para os municípios e para o

Distrito Federal a predominância no atendimento direto à população,

atribuindo protagonismo aos órgãos gestores da Assistência Social, no

âmbito local, tanto na organização das ofertas socioassistenciais

públicas governamentais e não governamentais quanto na orientação

e preparação dos profissionais que atuam na área.

Por isso cabem a definição local dos fluxos e as iniciativas locais de

capacitação dos profissionais.



É a partir da perspectiva de proteção social à família e seus membros que 

todo o fazer da Assistência Social, nos seus níveis de Proteção Social Básica 

(PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de média e alta complexidade se 

entrelaça com as normativas, conceitos e orientações que tratam dos direitos 

da criança e do adolescente.

A proteção integral disposta no ECA integra o escopo de todas as ofertas 

do SUAS, sejam aquelas voltadas para o atendimento ou acompanhamento 

às famílias ou aquelas especificamente organizadas para atender as 

singularidades dos ciclos de vida, a exemplo da infância e adolescência.

= Por isso esse assunto interessa a todos os serviços do SUAS!

A Proteção Social e sua articulação com a proteção 
à família, infância e adolescência



Família:
Espaço de proteção, espaço de risco:

A família se transforma altere ao longo do tempo: sua diversidade de

organização, composição, vínculos, dinâmicas, modos de convivência,

capacidade de proteção e cuidado.

Ao mesmo tempo, está sujeita a violências e violações de direitos.

No entanto, ainda assim, ela continua sendo um núcleo muito importante

de afetividade, socialização, provisão de direitos e referência de

convivência social.



Atendimento em rede

A Política Nacional de Assistência Social prevê que todos os serviços e ações

socioassistenciais estejam ordenados em rede.

São elementos estruturantes da rede socioassistencial:

a centralidade da família na organização dos serviços

a observação da dinâmica dos territórios onde as famílias vivem

a capacidade de articulação intersetorial com as demais políticas

públicas e instituições para a integralidade da proteção social.



O trabalho social com famílias nos diferentes níveis de proteção

social do SUAS, capitaneado na Proteção Social Básica, CRAS, e

na Proteção Social Especial, pelo CREAS, é a grande âncora do

trabalho em rede no SUAS

Quando se trata do atendimento a crianças e adolescentes vítimas

ou testemunha de violência e de suas famílias, as demandas

individuais ou familiares comumente extrapolam o campo da

Assistência Social, implicando em uma atuação integrada com as

demais políticas públicas, atores e instituições.



A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Segurança de acolhida e escuta qualificada

É comum que a violência intrafamiliar envolvendo crianças e 

adolescentes esteja associada a vulnerabilidades materiais, relacionais 

e emocionais, demandando apoio das áreas da saúde mental e órgãos 

de defesa de direitos, como o Conselho Tutelar. 

Isso implica a necessidade de as equipes manterem diálogo, trocar 

informações e traçarem estratégias para atuação conjunta.



O trabalho social com famílias no SUAS se orienta pelo absoluto 

respeito aos direitos humanos, inclusive de ser escutado com ética e 

sigilo, expressar sua opinião, participar das decisões que lhe dizem 

respeito e ser protegido da repetição desnecessária de informações 

que lhe causem sofrimento. 

Nessa direção, a acolhida e a escuta qualificada se colocam como 

provisões socioassistenciais importantíssimas do trabalho social com 

famílias, tanto na PSB quanto na PSE.

Além de humanizar o atendimento, possibilitam identificação e 

reconhecimento de necessidades, dificuldades e potencialidades.

A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Segurança de acolhida e escuta qualificada



• Com a entrada em vigor da Lei nº 13.431/2017, e com as provisões de acolhida e a

escuta qualificada presentes em todas as ofertas do SUAS, reafirma-se a natureza e as

bases éticas e metodológicas da escuta especializada no campo de atuação do SUAS

• Trata-se de uma escuta na perspectiva do atendimento protetivo de acolhida e proteção

sem caráter impositivo, de investigação, de confirmação da ocorrência ou não de

violência. É, portanto, uma escuta totalmente vinculada aos objetivos da Proteção

Social, previstos na Loas (Lei nº 8.742/1993 e atualizações).

• Diante das situações de violência contra crianças e adolescentes o SUAS disponibiliza

todo o seu arcabouço de ofertas nos níveis de PSB e de PSE.



Atua na direção proativa e preventiva:

• Promove atendimentos individuais, em grupos, familiares, multifamiliares, comunitários 

ou acompanhamento familiar para as situações mais complexas para evitar as situações 

de violação de direitos e proteger as famílias de agravamentos de vulnerabilidades

• O PAIF e o SCFV são por sua natureza e metodologia voltados para o desenvolvimento de 

ações e inciativas com a família e seus membros que resultem na prevenção de situação 

de violências nas suas diversas expressões (físicas, psicológicas, sexuais), bem como para 

contribuir na interrupção e evitar a repetição de vivência de situações de violência e 

outros riscos pessoais e sociais por violação de direitos. 

Proteção Básica e escuta especializada



PAIF e escuta especializada

O PAIF organiza e realiza o trabalho social com famílias nos territórios de abrangência 
de cada CRAS por meio de atendimento e acompanhamento familiar às situações de 
vulnerabilidades mais complexas, mediado por um plano de acompanhamento 
combinado e planejado com a família. 

A atuação do PAIF se dá por ações individuais (acolhida, atendimentos particularizados, 
encaminhamentos), visitas domiciliares (conforme indicação da equipe técnica), ações 
coletivas (acolhidas coletivas, oficinas com famílias), ações comunitárias (grupos 
temáticos ou de coletivização de demandas, rodas de conversa, encontros, palestras, 
campanhas educativas e temáticas, eventos comunitários), busca ativa, entre outras 
estratégias/metodologias em acordo com o contexto familiar, territorial e 
especificidades regionais. 



O trabalho social realizado pelo PAIF é um veículo de informações seguras para
famílias e indivíduos, espaço de acolhida e de escuta qualificada

A atuação na perspectiva da prevenção requer que as equipes do PAIF compreendam
o que é violência, as suas diversas formas de manifestação no cotidiano das relações
familiares e comunitárias, os rebatimentos na vida pessoal e familiar e os
desdobramentos no atendimento na rede de proteção e defesa de direitos.

É cabível reafirmar que só é possível prevenir o que se conhece.

Ampliar a oferta de informação técnica direcionada ao atendimento socioassistencial na
proteção social básica acerca da violência junto aos trabalhadores é trecho inicial para
atuação dos trabalhadores.

O conhecimento e as informações retiram da invisibilidade, do lugar de “banalidade”,
“naturalidade” ou “normalidade” os sinais ou suspeitas de violências evidenciadas
durante os atendimentos ou acompanhamento pelo serviço.



O PAIF, seja nas ações coletivas, seja nas ações particularizadas, é 
potencialmente oportuno para abordagens mais diretas ou relacionadas à 
temática da violência e ao mesmo tempo se constituem em espaços que 
favorecem a identificação de sinais ou suspeitas de violências ou mesmo da 
escuta de relato/revelação espontânea verbalizada pelas famílias ou por seus 
membros.

PAIF
Espaço de prevenção e espaço de revelação/identificação 



O SCFV é um serviço que atua de modo complementar ao trabalho social com 
famílias realizado pelo PAIF e pelo PAEFI, ou seja, o acesso a este serviço é 
comumente por meio do encaminhamento do PAIF/CRAS e PAEFI/CREAS. 

Caracteriza-se por ser uma oferta continuada, sistemática e planejada, em 
acordo com o território e o ciclo de vida, sendo um serviço com grande 
potencial vinculante: participantes entre si e destes com orientador, bem como 
dos participantes com a família e a comunidade 

SCFV e escuta especializada



Igualmente ao PAIF, o SCFV é um veículo de informações seguras para os 
indivíduos atendidos. 

As provisões de acolhida e de escuta qualificada se associam a todo o 
fazer do serviço, em especial de crianças e adolescentes, público 
majoritariamente atendido pelo serviço em todo país.

As crianças e adolescentes frequentam o serviço, comumente por vários 
meses ou anos, com prevalência de três vezes semanais. 

É um serviço com grande potencial de identificação de sinais ou suspeitas 
de violências, seja pela escuta de relatos/revelação espontânea 
verbalizadas pelas crianças e adolescentes, ou observação de sinais físicos 
ou comportamentais. 



Dito isso, a atuação da PSB na perspectiva da prevenção também se
coloca como implicada na escuta especializada de criança e de
adolescentes em situação de violência ou testemunha pelo potencial
vinculante dos seus serviços com as famílias.

Aqui cabe reafirmar que as provisões de acolhida e de escuta
qualificada na PSB, quando implicadas no atendimento de crianças e
adolescentes em situações de violências, assumem a natureza de
escuta especializada, conforme disposto no Decreto Federal no
9.603/2018,



Na PSE, assume a direção de uma atenção mais especializada e prolongada junto a 
famílias e seus membros de modo a:

Fortalecer as famílias no desempenho da sua função protetiva, 
Reparar danos decorrentes de violações de direitos, 
Romper padrões violadores, 
Restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia das famílias,
Oferecer acolhimento em abrigos, casas-lar e(ou) em famílias acolhedoras

A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proteção Especial e escuta especializada



No âmbito da Proteção Social Especial, o CREAS é a unidade de referência do 
SUAS para a oferta do acompanhamento especializado a crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência e suas famílias por meio do PAEFI.

O acompanhamento especializado das famílias é composto por um conjunto de 
ações continuadas, dentre as quais: atendimentos individuais, familiares e em 
grupo, acolhida, escuta, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços 
locais, elaboração de relatórios, orientação sociofamiliar, orientação jurídico-
social, mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio.



Dando ênfase ao acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência e suas famílias no âmbito das ofertas da Proteção 
Social Especial, principalmente no CREAS, a escuta especializada desses sujeitos 
e de suas famílias tem a perspectiva de subsidiar o acompanhamento 
especializado visando à reparação de danos e a construção de trajetórias de 
vida que superem as situações de violência, fortalecendo a função protetiva das 
famílias e os vínculos familiares, comunitários e sociais, promovendo direitos, 
incluindo as famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos. 



Para isso, em primeiro lugar, é necessário desnaturalizar a violência reproduzida contra 
crianças e adolescentes, especialmente as que ocorrem no interior das famílias. 

De acordo com Ferreira (2002, p. 19), a violência implica uma relação de poder que é 
“da ordem da cultura e perpassa todas as camadas sociais de uma forma tão profunda 
que, para o senso comum, passa a ser concebida e aceita como natural a existência de 
um mais forte dominando um mais fraco”. 
Essa relação de dominação, de mando e obediência, de imposição da vontade por meio 
da força ou da intimidação é muito presente nas relações entre adultos e crianças ou 
adolescentes, visto que estes últimos são percebidos como mais frágeis em função da 
sua condição de desenvolvimento e dependência de cuidados. Assim, a violência contra 
crianças e adolescentes praticada pela família, especialmente pelos responsáveis 
diretamente pelos cuidados, é naturalizada, assumindo um caráter de educação e 
correção moral, culturalmente aceito. 
Daí a necessidade de romper com essa concepção que sustenta a omissão e a 
negligência perante as situações de violência contra crianças e adolescentes e nega os 
seus direitos humanos fundamentais, contrariando a lógica da proteção social. 



O processo da escuta qualificada deve possibilitar apreensão da dinâmica familiar, 
identificando o papel desempenhado por cada membro, especialmente no que tange 
ao cuidado e proteção de crianças e adolescentes, e como se estabelece a relação da 
criança ou adolescente com os demais familiares.

É fundamental entender como a família compreende e lida com a situação de violência 
vivenciada pela criança ou adolescente e quais os impactos nas relações e nas 
dinâmicas familiares, especialmente nos casos de violência intrafamiliar. 

Nesses casos, as consequências do processo de responsabilização do autor de violência 
podem ter significativa interferência na dinâmica familiar, tanto no que diz respeito às 
questões materiais (insegurança de renda, quando o autor de violência é o principal 
provedor da família; necessidade de mudar de domicílio, dependendo da situação 
domiciliar etc.), como às questões subjetivas (fragilização nos vínculos familiares, 
sentimento de culpa por parte da vítima ou das testemunhas, desgaste emocional etc.). 



Ainda é parte desse processo o conhecimento da relação da família com a comunidade 
e o território, identificando suas redes de apoio, que podem ser constituídas por outros 
familiares (família ampliada) além do núcleo atendido pelo CREAS, por outras pessoas e 
famílias que vivem no território, por profissionais dos serviços que a família 
frequenta/utiliza etc. 

Reconhecer ainda as potencialidades do território no que tange à oferta de serviços 
públicos em diferentes áreas (saúde, educação, lazer etc.) e como eles são acessados 
pela família. 

Tratando-se de casos que envolvem crianças e adolescentes que estão em situação de 
violência, a existência de serviços de proteção e cuidados especializados, de órgãos de 
defesa de direitos e de investigação e responsabilização no território, principalmente 
quando de maneira articulada, configuram importante passo na direção do 
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. 



O que NÃO FAZER:

https://www.youtube.com/watch?v=5a0xs67C9bA



Sobre o documento: Parâmetros de Escuta de 
Crianças e Adolescentes:

Foi elaborado no âmbito da Comissão 
Intersetorial de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, 
vinculada à Secretaria Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Ministério dos 
Direitos Humanos (SNDCA/MDH). 

Seu objetivo foi dar parâmetros de escuta de 
crianças e adolescentes que sofreram situações 
de violência, orientando os profissionais dos 
órgãos do SGD, tanto da rede de proteção 
quanto dos sistemas de segurança pública e 
justiça, de forma a evitar a repetição 
desnecessária de relatos sobre fatos vividos e 
consequente revitimização.



Os Parâmetros de Escuta buscam dar conta de um imenso desafio: a 
promoção de um atendimento que seja adequado para um indivíduo 
que ainda não atingiu a maturidade plena em seu desenvolvimento, e 
realizado num contexto de grande fragilidade emocional e física.

A escuta de crianças e adolescentes deve levar em consideração:

a) as peculiaridades desses indivíduos no seu modo de se 
expressar e vivenciar as situações às quais são expostos;

b) a multiplicidade institucional existente no campo das políticas 
públicas.

É necessária uma postura empática e respeitosa diante de um momento 
de sofrimento experimentado por outro ser humano. 



Elaborar um documento voltado para orientar a atuação de toda a rede

do SGD decorre da ampliação do entendimento sobre o papel da escuta

das vítimas de violência e da necessidade de preservação dos seus

direitos de maneira concomitante à garantia da responsabilização.

A escuta faz parte de um processo mais amplo de proteção integral dos

direitos de crianças e adolescentes, na perspectiva de um atendimento

protetivo, que envolve a identificação de sinais de violência, o diálogo e o

acolhimento da vítima, o atendimento nos serviços e a responsabilização

do autor da violência.

Nesse processo, é importante compreender que a criança vítima de

violência é uma só, e muitos são aqueles que precisam atendê-la, cada

um com atribuições e responsabilidades variadas no enfrentamento e

resolutividade da situação, mas sempre juntos, e em busca de um

atendimento acolhedor, responsivo e protetivo.



O que se pretende é promover a atuação integrada dos

profissionais que compõem o aparato técnico de intervenção da

rede de proteção nas situações de violência, conformando um

instrumento de gestão local de informações

A intervenção é compreendida como um conjunto de ações

intersetoriais, envolvendo instituições e seus respectivos técnicos,

trabalhadores da educação, saúde, justiça, assistência social,

segurança pública, entre outros, articulados em adequados

planejamentos terapêuticos a cada demanda.



A atenção integral possui duas funções primordiais e complementares:

• Proporcionar atendimento humanizado e fundado nos princípios da Doutrina da

Proteção Integral:

• Coletar evidências que subsidiem a apuração da materialidade e autoria dos fatos

criminosos no âmbito de um processo investigatório e de responsabilização judicial

do suposto autor de violência

Atendimento humanizado = é o que pressupõe a união do comportamento ético com conhecimento

técnico e com a oferta de cuidados dirigidos às necessidades de cada um.

Considerando essa dupla função do atendimento, a implementação das orientações aqui dispostas 

deverá ser realizada pelos profissionais envolvidos dentro dos marcos do trabalho integrado e 

intersetorial, coordenado desde o primeiro atendimento, primando pela proteção integral da criança 

ou adolescente em situação de violência e respeitando a variação dos arranjos locais na oferta de 

serviços e políticas.



O que se pretende, portanto, é oferecer ferramentas práticas para, respeitando-

se a diversidade dos arranjos locais existentes, padronizar os procedimentos, a

abrangência e a sequência do atendimento na rede de proteção, incluindo a

coleta de evidências sobre a violência perpetrada, o registro e o seguimento na

rede, para que a intervenção se atenha ao estritamente necessário para o

encaminhamento seguinte, evitando a ampliação do sofrimento, bem como o

conflito de versões que a repetição exaustiva dos fatos vivenciados pode gerar.



PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ATENDIMENTO PROTETIVO
Por uma Escuta Protegida em todo o SGD

I. A criança e o adolescente são sujeitos de direitos

II. Proteção integral: todas as crianças e adolescentes devem receber

proteção especial em função da sua condição peculiar de pessoas em

desenvolvimento. Em razão dessa peculiaridade, elas são detentoras dos

direitos destinados aos adultos e, além desses, direitos específicos que

visam assegurar plenas condições para seu desenvolvimento integral

III. Interesse superior

IV. Prioridade absoluta



V. Intervenção precoce, mínima e urgente:

Intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve 

ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida (art. 100, VI, ECA). 

Intervenção mínima: a intervenção deve ser feita somente pelas 

autoridades e instituições cuja ação é indispensável à promoção e proteção da 

criança/adolescente (art. 100, VII, ECA). 

Intervenção urgente: prover respostas rápidas às adversidades sofridas.

VI. Participação/direito de ser ouvido(a): direito de expressar pontos de vista,

opiniões e crenças em assuntos que afetam sua vida, devendo ser asseguradas

oportunidades de serem ouvidos em particular nos processos judiciais e

procedimentos administrativos que lhes digam respeito.

VII. Não discriminação

IX. Acesso à justiça



PROCEDIMENTOS PARA UM ATENDIMENTO PROTETIVO
Conceitos e definições

Escuta Especializada: procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos 

campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos 

humanos, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima em suas demandas, na 

perspectiva de superação das consequências da violação sofrida, inclusive no âmbito familiar. 

Deve-se limitar estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade de proteção. 

Depoimento Especial: procedimento realizado pelos órgãos investigativos de segurança 

pública, com a finalidade de coleta de evidências dos fatos ocorridos no âmbito de um processo 

investigatório e pelo sistema de Justiça para responsabilização judicial do suposto autor da 

violência 

Neste documento, a Segurança Pública é entendida como parte integrante do Sistema de Garantia de Direitos (SGD)

e parte atuante da rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes tanto em sua esfera de Defesa Civil –

desenvolvida, inclusive, pelos Corpos de Bombeiros Militares – quanto em sua esfera de prevenção, repressão qualificada

e investigação – desenvolvida, entre outros atores e respeitada as respectivas competências, pelas Guardas Municipais,

Polícias Militares e Polícias Civis.

http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/cartilhas/a_cartilha_policial_2013.pdf



O ATENDIMENTO PROTETIVO NO SGD
Aspectos comuns à Escuta Especializada e ao Depoimento Especial

Tanto a escuta especializada como o depoimento especial devem ser 

realizados por profissionais que pautam sua atuação pelo respeito às 

competências específicas do serviço ao qual pertencem.

No atendimento a criança ou adolescente em situação de violência cada 

profissional é considerado um agente de proteção

O atendimento protetivo no contexto da rede de proteção possui caráter 

de acolhimento e acompanhamento, e não de confirmação da 

ocorrência ou não de violência. 



O ATENDIMENTO PROTETIVO NO SGD
Aspectos comuns à Escuta Especializada e ao Depoimento Especial

Qualquer órgão da rede de proteção que tomar conhecimento de 

criança ou adolescente em situação de violência deverá comunicar o 

Conselho Tutelar, na forma do art. 13 do ECA, acompanhando o caso 

posteriormente, dentro de suas atribuições específicas. 

O encaminhamento do caso deve incluir o registro do atendimento 

realizado, incluindo o relato espontâneo da vítima e informações 

eventualmente coletadas com os responsáveis ou acompanhante, 

evitando-se revitimização em decorrência da repetição dos fatos.



O ATENDIMENTO PROTETIVO NO SGD
Aspectos comuns à Escuta Especializada e ao Depoimento Especial

Quando houver sinais evidentes de violência, ameaça à integridade da vítima, risco de destruição 

de provas, flagrante de violência ou outros indícios que demonstrem a gravidade do caso, 

deverão ser encaminhadas imediatamente informações também aos órgãos de Segurança Pública 

ou, na impossibilidade, ao Ministério Público, para adoção de medidas cabíveis de investigação 

do caso e responsabilização do suposto autor da violência. 

9.As orientações gerais quanto ao risco de destruição de provas e o que deve ser feito para preservá-las estão na 

Norma Técnica para a Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informações e 

Coleta de Vestígios, regulamentada pela Portaria Interministerial nº 288, de 25 de março de 2015, da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres e Ministérios da Saúde. Acesso em: http://www.spm.gov.br/central-de-

conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/norma-tecnica-versaoweb.pdf. 

Informações mais detalhadas sobre como identificar possíveis sinais de violência sexual contra crianças e

adolescentes podem ser encontradas na publicação “Guia Escolar – Identificação de Sinais de Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes”. Esta publicação foi enviada pelo Ministério da Educação para as escolas da

Educação Básica e também pode ser acessada no endereço eletrônico

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32151-guia-escolar-rede-de-

protecao-pdf&Itemid=30192



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar, no âmbito de suas atribuições específicas, definidas no 

art.135 do ECA, aplica medidas de proteção a crianças ou adolescentes com os 

seus direitos ameaçados ou violados em estreita cooperação com todos os 

órgãos do SGD, devendo ser comunicado de todos os casos de violência contra 

crianças e adolescentes na sua esfera de atuação territorial. 

Nos processos de averiguação da violência ocorrida para a aplicação das 

medidas de proteção previstas no artigo 101, I a VII, do ECA, os conselheiros 

tutelares devem envidar esforços para buscar informações com os membros da 

família e, apenas quando for necessário, ouvir a criança ou adolescente, 

zelando para que os questionamentos se limitem àqueles necessários à 

aplicação da medida, deixando a oitiva sobre os fatos ocorridos para as 

autoridades competentes que conduzirão a investigação e o processo judicial. 



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Educação 

A escola é espaço de identificação de sinais de violência e/ou de revelação de 

situações de violência contra crianças e adolescentes. 

Os profissionais de educação devem estar atentos a alguns comportamentos 

que podem sinalizar que a criança ou adolescente tem sido vítima de violência.

Quando a criança ou adolescente revelar atos de violência no espaço escolar, o 

membro da comunidade escolar deve acolher a criança ou adolescente, escutá-

lo sem interrupções, com um mínimo de questionamento, informá-lo sobre o 

dever e os procedimentos da notificação às autoridades e sobre o fluxo de 

atendimento dos casos de violência existente no munícipio. 



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Educação 

Considerando que as situações de violência podem afetar a frequência escolar 

de crianças/adolescentes, a equipe pedagógica deverá acompanhar estes casos 

para minimizar prejuízos pedagógicos e evasão escolar. 

Atenção especial deve ser dada a crianças e adolescentes beneficiários do

Programa Bolsa Família (PBF). Sendo observada a ocorrência de faltas de crianças

ou adolescentes, participantes do PBF, por conta de situações de violência, os

responsáveis pelo preenchimento da frequência escolar devem consultar a “lista

de motivos de baixa frequência”, disponibilizada pelo Ministério da Educação

para que a situação seja registrada corretamente, permitindo a atuação da rede

de proteção, sem penalizar a família com a perda do benefício.



Para mais detalhes sobre 

identificação e notificação de 

casos de abuso, a escola deve 

consultar o Guia Escolar 

(SANTOS e IPPOLITO, 2011).

O Guia Escolar é ferramenta 

importante de orientação sobre 

os procedimentos de 

notificação de violências. 



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Sistema Único de Saúde (SUS)  

No âmbito do SUS, os serviços de atenção às pessoas em situação de violência 

estão organizados desde a atenção básica até o nível mais complexo de 

atenção e conta com equipe multiprofissional para o desempenho de suas 

atribuições, realizando o Acolhimento, Atendimento, Notificação e Seguimento 

na Rede. 



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Sistema Único de Saúde (SUS)  

Também é competência dos serviços de saúde a notificação compulsória de 

casos suspeitos ou confirmados de violência contra esse público. 

A notificação é uma ferramenta que tem por objetivo produzir evidências 

epidemiológicas, subsidiando o planejamento, o monitoramento, a avaliação e 

a execução de políticas públicas. 

A notificação e a comunicação de violências contra crianças e adolescentes

pelos profissionais não se confunde com a denúncia.

A comunicação é um ato de oficializar ao Conselho Tutelar ou outras

autoridades competentes, a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de

violência contra crianças e adolescentes, conforme exigência do Art. 13 do ECA.



A preocupação com a articulação da rede e 

a integralidade do cuidado está presente 

em Linha de Cuidado – Atenção Integral à 

Saúde de Crianças, Adolescentes e suas 

Famílias em Situação de Violências 

(BRASIL, 2010a), documento lançado pelo 

Ministério da Saúde como uma estratégia 

de indução das práticas humanizadas e de 

qualificação de serviços para o alcance da 

atenção integral à saúde desse público. 

A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA E A SAÚDE
Integralidade do cuidado



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Sistema Único de Assistência Social (SUAS)  

No âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é realizado atendimento protetivo nos 

limites de sua competência funcional, encaminhando a vítima para o serviço especializado13 do 

território ou, quando da sua inexistência, para o profissional de referência da Proteção Social 

Especial no local, para que seja realizada a escuta especializada. 

13 O atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência no contexto da rede
socioassistencial é de responsabilidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O acompanhamento especializado compreende a realização de atendimentos continuados,

segundo as demandas e especificidades de cada situação (atendimentos individuais, familiares e

em grupo; orientação jurídico-social; entre outras atividades tipificadas). Proporciona espaço de

escuta qualificada e reflexão, além de suporte social, emocional e jurídico-social às famílias e aos

indivíduos acompanhados, visando ao fortalecimento da função protetiva da família,

enfrentamento da situação de violação/violência e construção de novas possibilidades de

interação familiares e com o contexto social.



O trabalho específico dos órgãos da rede de proteção
Sistema de Segurança Pública   

No Sistema de Segurança Pública, a escuta especializada é procedimento 

realizado pelas forças policiais ostensivas, enquanto o depoimento especial 

é etapa que ocorre somente no âmbito das polícias investigativas, após 

esgotadas outras possibilidades de coleta de evidências e provas. 

Polícia ostensiva: É uma modalidade de exercício da atividade policial, caracterizada pela visibilidade do trabalho da polícia à 

população, pelo uso, por exemplo, de viaturas, uniformes, distintivos, capazes de tornar os agentes policiais identificáveis por todos. 

Sua atividade consiste em fiscalizar comportamentos e atividades, regular ou manter a ordem pública, reprimindo crimes, 

contravenções, infrações de trânsito e zelando pelo respeito dos indivíduos à legislação, proporcionando o desestímulo de 

infrações à lei e a sensação de segurança. O policiamento ostensivo tem várias modalidades, por exemplo: a pé, motorizado 

(veículos 2 ou 4 rodas), de bicicleta, com cães, metropolitano ou em áreas rurais, lacustre, marítimo, aéreo, turístico. 

Polícia investigativa: São órgãos da segurança da União e dos Estados que tem como principal função apurar as infrações penais e

sua autoria por meio da investigação policial, servindo de base à pretensão punitiva do Estado formulada pelo Ministério Público. A

apuração das infrações penais é realizada no curso do Inquérito Policial, que é conduzido de forma independente por cada Polícia

Civil ou Polícia Federal, que o remetem ao juízo criminal competente após a conclusão. São chamadas de “judiciárias” porque

auxiliam o poder judiciário, através da coleta de provas e esclarecimento da autoria e materialidade do crime.



A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Iniciando a Escuta Especializada   

Revelação Espontânea

A criança ou adolescente que espontaneamente revelar fatos sobre 

uma violação de seus direitos a um dos atores do SGD deve ser 

ouvida em ambiente reservado, de forma atenta e sem interrupção.

Ao profissional responsável pelo atendimento cabe assegurar o 

atendimento humanizado, mantendo uma postura de ouvinte atento 

e comprometido com o respeito aos direitos da criança e do 

adolescente. 



A abordagem deve ter foco nas possibilidades e potencialidades 

dos sujeitos, atentando às diversas formas de comunicação e 

expressão possíveis, sem julgamentos morais e estigmatizantes ou 

qualquer forma de discriminação.

O ambiente deve ser adequado, em termos de espaço físico, social, 

profissional e a relação interpessoal, proporcionando a privacidade 

sem intimidação, a individualidade e a confidencialidade, 

favorecendo a participação da criança e do adolescente. 



A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Iniciando a Escuta Especializada   

A escuta no escopo de um serviço da rede

Na chegada ao atendimento, o profissional deve receber a criança ou adolescente 

compreendendo que se trata de um momento sensível e de vulnerabilidade. 

A acolhida é uma abordagem transversal a ser observada durante todo o fluxo da 

situação do caso. Trata-se do primeiro passo do atendimento humanizado, cujo 

objetivo é identificar as necessidades apresentadas pela criança ou adolescente e 

suas famílias, incluindo demandas de encaminhamentos imediatos, que não 

dizem respeito ao fato ocorrido. 

Deverá ser permitido o primeiro relato livre, apenas para garantir o 

acompanhamento integrado e articulado no âmbito da rede de proteção do SGD. 



A ESCUTA ESPECIALIZADA 

As interações dos profissionais com a criança ou adolescente, quando necessárias, 

(ex.: em serviços especializados) devem seguir um protocolo de escuta 

especializada a partir das peculiaridades de cada serviço (ex.: PAEFI) orientado para 

a busca de informações que permitam o provimento do cuidado, da proteção e das 

medidas adequadas, não devendo receber a conotação investigativa. 

É importante ressaltar que os profissionais da rede de proteção realizam a escuta 

especializada cujo objetivo central é o provimento dos cuidados de atenção, e a 

criança ou adolescente não é responsável pela produção da prova. 

Assim, o profissional responsável pelo atendimento deve se abster de condutas 

que possam colocar em dúvida o relato, e respeitar o desejo de silêncio da vítima, 

ainda que seja necessário adiar a escuta ou atendimento. 



A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Sobre as perguntas (após o relato livre)

As perguntas feitas devem ser as estritamente necessárias para conclusão dessa 

etapa de atendimento e orientar ou conduzir a criança ou adolescente ao local 

adequado para reportar a situação e dar início às etapas subsequentes do 

cuidado e da proteção.

Deve ser perguntado à vítima se é a primeira vez que ela procura apoio, de 

forma a evitar desgastes com perguntas e/ou indagações que já foram feitas. 

Tais informações poderão ser resgatadas junto ao serviço ou equipamento que 

realizou o atendimento anterior. 

A busca de informações deve ser feita de modo a recolher o máximo de 

informações com a família e outros interlocutores, de forma a limitar o contato 

com a criança ou adolescente para o estritamente necessário. 



A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Identificando adultos de referência  

Quando houver suspeita da autoria da violência por parte de membro da 

família, o profissional deve identificar uma pessoa que exerça o papel 

protetivo junto à criança ou adolescente vítima de violência

A identificação da pessoa de que trata esse item deve ser realizada em 

conjunto com os órgãos dos sistemas de segurança pública e de justiça e 

o Conselho Tutelar, de modo a preservar a integridade do profissional que 

está realizando o atendimento, sobretudo quando é o provável autor de 

violência que conduz a vítima até o serviço da rede de proteção. 



A criança ou adolescente deve ser informada(o) em linguagem compatível 

com o seu estágio de desenvolvimento acerca dos procedimentos formais 

pelos quais terá que passar e sobre a existência de serviços específicos da 

rede de proteção de acordo com as demandas de cada situação. 

As informações devem ser prestadas também aos responsáveis ou adultos 

de referência, mas não substituem as informações dirigidas à criança e ao 

adolescente. 

A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Sobre os procedimentos posteriores



Logo que a primeira escuta especializada tenha ocorrido os profissionais da 

rede local do SGD poderão compartilhar as informações a fim de obter 

melhores prognósticos, integração da rede e resolutividade do caso. 

Já no primeiro atendimento, quando se constatar que o caso envolve 

violência sexual, deverá ser feito o encaminhamento imediato aos serviços 

de saúde local, para a realização das profilaxias que forem necessárias. 

A atuação intersetorial deve se pautar pelo aproveitamento das informações 

coletadas nas redes da assistência social, da educação, da saúde e junto aos 

sistemas de segurança pública e de justiça, Conselho Tutelar, prevenindo a 

revitimização e a contínua exposição da intimidade da vítima.

A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Sobre o compartilhamento de informações



A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Transversalidade do atendimento   

Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada e 

coordenada, as informações coletadas junto à vítima e seus responsáveis 

legais, por meio de relatórios, diagnósticos, relatos de visitas ou reuniões 

presenciais, em conformidade com o fluxo estabelecido no território, 

preservando-se o caráter de confidencialidade das informações. 

É recomendável a criação de espaços intersetoriais de discussões dos 

casos, com reuniões periódicas definidas e a possibilidade de encontros 

extraordinários em situações de urgência.







A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Questões específicas 

Crianças e adolescentes que falem outras línguas deverão ser consultados, desde o primeiro 

contato com a rede de proteção, quanto à língua que desejam ser ouvidos, garantindo-se a 

participação de profissional para realizar tradução. 

No caso de PCD, os apoios para comunicação incluem os recursos humanos (intérprete de 

libras) e tecnológicos (prancha de comunicação alternativa, audiodescrição, braile, e software de 

leitura) que garantam o exercício pleno de seus direitos. 

Crianças e adolescentes com autismo devem ser atendidos em ambiente com o mínimo de 

estímulos visuais. 

No atendimento da criança ou do adolescente oriundo de povos indígenas, é necessário que a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) mais 

próximos sejam comunicados, a fim de colaborar na definição dos encaminhamentos e facilitar 

a intermediação com o povo indígena de origem. 

Conforme resolução 91 de 2003 do Conanda e Portaria 01/2014 da FUNAI. 



A ESCUTA ESPECIALIZADA 
Questões específicas 

Nos casos de tentativa de suicídio também deve ser realizada a notificação imediata, de 

forma a favorecer a intervenção precoce e prevenir novas tentativas de suicídio, além de 

promover o acompanhamento pela rede de atenção psicossocial local. 

Em caso de pornografia infantil, as autoridades policiais e o Ministério Público deverão ser 

imediatamente acionados, para tomada de providências em âmbito investigatório, e também 

para verificar a possibilidade de retirada de conteúdo da rede de computadores. 

Em situações de suspeita ou confirmação de tráfico de crianças ou adolescentes, devem ser 

acionados, além do Conselho Tutelar, o Ministério Público, os Núcleos Especializados das 

Defensorias Públicas, os Núcleos e Postos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a 

autoridade policial competente. 



EXERCITANDO A ESCUTA... 
EXERCITANDO O RELATO...



“Um provérbio africano afirma que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Assim,

onde existam crianças e adolescentes, sempre deve existir uma comunidade de pessoas adultas, para

além de sua família consanguínea, com capacidade para olhar e proteger os indivíduos que ainda

estão se desenvolvendo.

O entorno deve estar organizado de modo que estejam asseguradas suas necessidades básicas de

sobrevivência e seus direitos fundamentais à escola, à saúde, à moradia, à cultura, ao brincar,

adequadamente satisfeitos.

Mas não é só isso. Para crescerem e se desenvolverem, crianças e adolescentes precisam de um

ambiente emocionalmente estável, acolhedor e de respeito à sua condição peculiar de sujeito em

desenvolvimento. Precisam viver num lugar onde não é admitida nenhuma forma de violação de sua

integridade física e psíquica. O Estatuto da Criança e do Adolescente não deixa dúvidas: nenhuma

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de violência, e os atos praticados contra eles

serão punidos na forma da lei.

Quando uma criança vive uma situação de violência, uma sequência do seu desenvolvimento é

rompida. Seja ela vítima ou testemunha de atos violentos, contra si, contra sua família, ou na própria

comunidade, os efeitos sobre a sua formação são inevitáveis. É um fato que somos influenciados

pelas experiências que vivenciamos e pelo meio social em que estamos inseridos. Nesse momento, o

papel da “aldeia” se sobressai ainda mais: não basta cuidar para que não aconteça, não basta punir

os responsáveis se acontecer. É preciso cuidar dessa criança ou adolescente para que ela tenha

condições de superar o impacto da violência, e possa seguir adiante no seu caminhar pela vida.

Heloiza Egas 


