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RESUMO

O presente  estudo  pretende analisar  a relevância da implantação do Núcleo Municipal da

Infância e Adolescência em um município do Paraná, enquanto polo de Escuta Especializada,

conforme  preconizado  na  Lei  13.431/2017.  O  objetivo  consiste  em  verificar  a  Escuta

Especializada como estratégia para qualificação e celeridade na defesa de direitos, proteção e

atendimento  de  crianças  e  adolescentes  em  contextos  de  violência.  A  análise  procurou

identificar  a  percepção  de  atores  do  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente sobre conceitos e legislação que envolvem a Escuta Especializada, no sentido de

verificar a sustentabilidade dos fluxos e a assertividade das intervenções a partir dessa escuta,

bem como identificar fatores de potencialidade e/ou vulnerabilidade. Os dados evidenciaram

que  atores  das  Políticas  Sociais  de  Assistência  Social,  Educação  e  Saúde,  possuem

conhecimento  conceitual  e  prático  sobre  a  Escuta  Especializada  regulamentada  e

operacionalizada pelo Núcleo Municipal. Destacaram fragilidades, como: necessidade de mais

capacitação;  ausência  de  membros  nas  reuniões  setoriais;  indicação  para  implementar  o

atendimento  com  psicólogo  e  assistente social  após  a  escuta;  necessidade  de  constante

atualização sobre o fluxo junto às escolas; insistência das delegacias na produção de provas,

interferindo no  andamento  do  trabalho.  Mesmo  com  essas  fragilidades,  o  serviço  tem

potencialidades, sendo relevante na garantia de direitos e proteção de crianças e adolescentes

em contextos de violência.

Palavras-chave: Escuta Especializada. Proteção integral. Sistema de Garantia de Direitos da

Criança e do Adolescente.
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INTRODUÇÃO

A inquietação e a curiosidade a respeito do pensamento e do comportamento humano,

determinaram minha opção pelo curso de Psicologia, tendo ingressado na faculdade em 1983.

No decorrer do curso ficou muito clara a minha tendência em atuar, além da área clínica, com

Psicologia Social, buscando a compreensão da influência de pessoas e grupos nos fenômenos

sociais.  Dessa forma, como psicóloga concursada desde 2001, em um município da região

metropolitana de Curitiba, tenho desenvolvido atividades profissionais vinculadas à gestão e

direção geral em distintas e complementares secretarias, como a de Saúde, da Mulher e da

Assistência Social.

Assim,  a  atuação  em  Políticas  Sociais,  principalmente, no  Sistema  Único  de

Assistência Social - SUAS, motivou o interesse por temas relacionados à promoção, garantia

de direitos e proteção de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos.

Questões  vinculadas  ao  processo  de  articulação  das  políticas  sociais,  tais  como

intersetorialidade, redes de proteção, controle social, planos municipais e orçamento público,

suscitam  e  demandam  por  pesquisas  no  sentido  de  conhecer  melhor  a  integração  entre

distintas instâncias e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Principalmente nas políticas de Assistência Social, de Educação e de Saúde, a criança

e o adolescente, em especial aqueles inseridos em contextos de violência, são os públicos que

aparecem  como  focos  principais  de  serviços,  programas  e  projetos,  com  eixos  tanto  na

prevenção quanto na intervenção, muitas vezes em situações infelizmente já irremediáveis. E,

nesse viés,  o nosso maior desafio  é promover superação de vulnerabilidades  e  atuar com

intervenções sustentáveis, que realmente eliminem ou reduzam reincidências.

Ainda que com altíssima qualidade e com todos os atributos que possibilitam uma

absoluta mudança de paradigma e uma atenção qualificada capaz de mudar positivamente a

realidade e o contexto de vida de inúmeras crianças e adolescentes vítimas de violência no

país, inquieto-me ao observar que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL,

1990), bem como as demais legislações e normas sobre o tema, parecem ainda se encontrar

em processo de  implementação e  operacionalização.  Muito do preconizado parece, algumas

vezes, não se efetivar. Programas, projetos e serviços que deveriam assegurar o atendimento

articulado e integral de crianças e adolescentes vítimas de violência, algumas vezes são sub
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operacionalizados pelos próprios gestores e agentes do Sistema de Garantia de Direitos da

Criança e do Adolescente – SGDCA.

Destacamos a Lei 13.431/2017 (BRASIL, 2017), que institui o Sistema de Garantia de

Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência no Brasil, destacando

a Escuta Especializada como um importante procedimento para efetivação dessa proteção.

Ainda que a escuta de crianças e adolescentes em contextos de violência, balizada pela

Lei  13.431/2017,  seja  um importante  instrumento  de  garantia  de  direitos,  observamos  na

prática que, muitas vezes, o direito de participação e a escuta protegida parecem estar sendo

“implantados”  com  interpretações  e  atuação  equivocada  de  alguns  atores  do  SGDCA,

inclusive  revitimizando,  perpetuando  a violência  institucional,  gerando  morosidade  nas

intervenções  e  desproteção  a  um  público  que  tanto  necessita  de  assertividade  técnica  e

humana para o adequado atendimento às suas demandas advindas do contexto de violência.

Nesse  sentido,  observa-se  a  carência  de  estudos  e  pesquisas  que  reconheçam  a

importância da implementação da escuta especializada e do monitoramento de protocolos que

de fato traduzam a efetividade dos maiores propósitos da Lei: a humanização e celeridade nos

procedimentos que envolvem a defesa de direitos e a proteção de crianças e adolescentes em

contextos  de  violência,  através  do  adequado  acolhimento  da  demanda  suscitada  por  esse

público, da não revitimização e da atuação articulada e intersetorial do Sistema de Garantia de

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  SGDCA.  Então,  acredito  que  papéis  e  objetivos

precisam  estar  melhor  definidos  na  rede  de  proteção,  nos  fluxos  e  nos  procedimentos

preconizados pela Lei 13.341/2017.

Dessas considerações, nos perguntamos: é relevante a implantação de um centro ou

núcleo de Escuta Especializada que seja referência para a Rede de Proteção ou Sistema de

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente?

A partir desse questionamento, procuramos investigar avanços no Sistema de Garantia

de Direitos da Criança e do Adolescente, decorrentes da implementação e da compreensão

técnico  conceitual  do  Núcleo  Municipal  da  Infância  e  Adolescência  enquanto  espaço  de

Escuta Especializada. Espaço facilitador da efetividade da defesa de direitos e proteção de

crianças e adolescentes  em contextos de violência,  conhecendo a percepção de técnicos  e

gestores acerca do tema.

Iniciamos a pesquisa considerando, como referencial teórico, a legislação e as normas

nacionais que balizam a participação e a escuta de crianças e adolescentes em contextos de
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violência, inicialmente a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e, mais

especificamente,  a Lei  nº 13.431, de 4 de abril  de 2017. Seguimos observando o Decreto

9.603,  de  10 de dezembro  de  2018;  a  Recomendação  nº  01/2018 –  CEDCA/PR;  o Guia

Prático para Implementação da Política de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas

ou Testemunhas de Violência – CNMP/2019; a Resolução nº 299/2019 – CNJ; o Decreto

8.116,  de  13  de  Julho  de  2021 (regulamenta  a  Lei  13.431/2017 no  âmbito  dos  serviços

prestados pelo Poder Executivo do Estado do Paraná); a Nota Técnica 01/2021 – CAOPCAE

MPPR  Primeiro  Trimestre  -  Orientações  para  Implementação  da  Escuta  Especializada  e

Depoimento Especial; o Caderno Legislativo de 2021 - proposições legislativas prioritárias

em matéria de criança e adolescente - Fundação ABRINQ; e, finalmente, a Lei 1.345/2020, de

8 de janeiro de 2020, que implementa no município participante o procedimento de Escuta

Especializada  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência,  conforme

disposto na Lei 13.431 de 4 de abril de 2017, também criando o Núcleo Municipal da Infância

como regulador do atendimento de crianças e adolescentes em contextos de violência em um

município do Paraná.

Antes de vermos o que a literatura nos diz acerca dos processos de implantação da

Escuta Especializada  e  da articulação  necessária  à  efetividade  do Sistema de Garantia  de

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  SGDCA,  vamos  fazer  um  resgate  histórico  e

contextualizar proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes no Brasil.

No Brasil, as discussões e questões envolvendo proteção de crianças e adolescentes

datam do período colonial. 

O  Código  de  Menores  de  1927  demarcou  como  uma  característica  social  o

atendimento  à  criança  pobre,  abandonada  e  desvalida,  a  partir  de  uma  atuação  de

superioridade,  salvamento,  tentando  formatar  crianças  e  adolescentes  aos  padrões

considerados “adequados”, como demonstra Frota:

O “menor” foi entregue à alçada do Estado, que tratou de cuidar
dele,  institucionalizando-o,  submetendo-o  a  tratamentos  e
cuidados massificantes, cruéis e preconceituosos. Por entender
o “menor” como uma situação de perigo social e individual, o
primeiro  código  de  menores,  datado  de  1927,  acabou  por
construir  uma  categoria  de  crianças  menos  humanas,  menos
crianças  do  que  as  outras  crianças,  quase  uma  ameaça  à
sociedade (FROTA, 2007, p. 153).

Em 1932, no governo de Getúlio Vargas, o Código Penal Brasileiro passou por grande

reforma para validar várias alterações já feitas desde 1890, entre elas a mudança maioridade
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penal de 9 para 14 anos, considerando que menores de 14 anos não são criminosos.

Em novembro de 1941, é instituído o Serviço de Assistência a Menores (SAM). Trata-

se do primeiro órgão em nível nacional a se responsabilizar pela assistência aos menores de

18  anos.  O  foco  ainda  era  no  atendimento  aos  "menores  abandonados"  e  "desvalidos",

encaminhando-os às instituições oficiais existentes, e aos "menores delinquentes",  os quais

eram encaminhados para internamento em reformatórios.

Continuando, temos que após o golpe militar de 1964, o SAM é extinto e os militares

criam a  Fundação Nacional  do Bem-Estar do Menor (Funabem) e a  Política Nacional  do

Bem-Estar  do  Menor  (PNBEM).  Então,  todas  as  questões  referentes  aos  “problemas”  da

infância passam a ser tratadas como problema de segurança nacional.

Em 1979, um novo Código de Menores introduz a doutrina da proteção integral, a qual

ganhou uma nova concepção a partir do ECA. Ainda assim, seguindo os moldes do Código de

Menores de 1927, o foco era no menor em situação irregular, permitindo ao Estado recolhê-

los e condená-los ao internato até a maioridade.

A implementação de legislação específica estabelecendo crianças e adolescentes como

sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento foi precedida por movimentos

sociais  e  institucionais  apoiados  em  convenções  nacionais  e  internacionais.  No  Brasil,

especialmente, a “Ciranda da Constituinte”, em 1985, e o Fórum Nacional de Entidades Não-

Governamentais  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  (Fórum DCA),  em

março de 1988.

Na história do direito as questões relativas à infância e adolescência foram tomando

espaço em  outubro de  1988, com a promulgação da Constituição Federal,  a partir da qual

crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos.

“É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado
assegurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,
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”. (BRASIL, 1988).

Em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente,  surge um novo
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cenário da infância e da adolescência no Brasil.  O referido Estatuto amplia  os direitos de

crianças e adolescentes, principalmente em relação ao abuso e exploração sexual comercial, e

cria os Conselhos Tutelares, ou seja, mais um órgão para a composição da rede de proteção de

crianças e adolescentes.

“A  criança  e  o  adolescente  gozam  de  todos  os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei,  assegurando-se-lhes,  por  lei  ou  por  outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral,  espiritual  e  social,  em  condições  de
liberdade e de dignidade”. (BRASIL, 1990)

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e a Lei 8.069/1990 - Estatuto da

Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), modificam a história ao destacar que as

crianças  e  adolescentes  no  Brasil  sejam  considerados  prioridade  absoluta  nas  políticas

públicas, com seus direitos fundamentais assegurados.

Os  Direitos  das  Crianças  e  dos  Adolescentes  foram
reconhecidos/aprovados nesse contexto,  assim como conhecemos na
atualidade, reconhecendo também as prerrogativas internacionais das
quais o Brasil é signatário. A conceituação e concepções em relação à
infância e à adolescência demonstraram mudanças significativas, pois
a criança e o adolescente agora passam a serem vistos como sujeitos de
direitos, demonstrando assim uma percepção bem diferente da anterior,
onde  a  ideia  de infância associada à  passividade  ou  a imagem da
criança  como alguém  que  “um  dia  será”  um  sujeito  foi  refutada
(KROMINSKI, 2020, p.43)

O Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (BRASIL,1990),  considera  características

cronológicas para considerar criança a pessoa até os doze anos incompletos, enquanto entre os

doze e dezoito anos, encontra-se a adolescência.

No sentido de assegurar o preceito constitucional de que a responsabilidade sobre a

criança cabe à família, à sociedade e ao Estado, surgem os Conselhos dos Direitos da Criança

e do Adolescente  nos níveis nacional,  estadual  e municipal.  Também, implementam-se os

Conselhos  Tutelares,  para  a  devida  efetivação  dos  direitos  preconizados  pela  legislação

nacional, em especial pelo ECA e seus desdobramentos.

Paralelamente, na mesma época, a Política de Assistência Social inicia um percurso

para deixar de lado a ótica assistencialista, normatizando seus fazeres no sentido de superar a

perspectiva e a prática assistencialista. 



13

A partir do ano de 2005, temos a implantação do Sistema Único de Assistência Social

(SUAS) como modelo de gestão para  organizar  e  operacionalizar  as  ações  de assistência

social  no Brasil,  com o objetivo de garantir  proteção social  aos  cidadãos  em situação  de

vulnerabilidade ou risco social. A Proteção Social Básica atua na prevenção de riscos pessoais

e  sociais,  destinando-se  às  famílias  e  indivíduos  em  contextos  vulnerabilidade.  É

operacionalizada essencialmente no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A

Proteção  Social  Especial  de  Média  ou  de  Alta  Complexidade  destina-se  à  famílias  e

indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados.

(FLORENTINO e MELO, 2017).

Então,  no contexto da  Política de Assistência Social,  as intervenções em casos  de

defesa de direitos da criança e do adolescente vítimas de violência ou com direitos violados

são ofertadas pela Proteção Social Especial.

Nesse  viés,  essas  crianças  e  adolescentes  são  atendidos  por  equipe  técnica  de

referência  no  Centro  de  Referência  Especializado  em  Assistência  Social  –  CREAS,

equipamento de Média Complexidade, ou são atendidos por equipe de Alta Complexidade

quando,  em última instância e  esgotadas  todas as  outras possibilidades,  por  determinação

judicial, há necessidade de acolhimento institucional ou em família acolhedora, para assegurar

a proteção, afastando a criança do contexto de violência que muitas vezes se dá no ambiente

familiar.

Então, a escuta qualificada de crianças e adolescentes acontece no CREAS, com vistas

ao acompanhamento da criança ou do adolescente e sua família, e também ao referenciamento

e articulação para atendimentos em outros equipamentos e/ou instâncias da Rede de Proteção

que se façam necessários a cada caso. O CREAS também faz o serviço de abordagem social,

além do acompanhamento de medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida

ou  Prestação  de  Serviço  à  Comunidade).  Ocorre  que  o  CREAS  não  é  um  Centro  de

Referência  destinado  exclusivamente  à  criança  e  ao  adolescente,  mas  aos  públicos  em

situação de violação de direitos,  com foco também na mulher,  no idoso e na pessoa com

deficiência.

O CREAS realiza o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

Indivíduos (PAEFI). Trata-se de um conjunto de ações de proteção a indivíduos e famílias que

vivenciam violações em decorrência de:
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“Violência física, psicológica e negligência; Violência sexual:
abuso  e/ou  exploração  sexual;  Afastamento  do  convívio
familiar  devido  à  aplicação  de  medida  socioeducativa  ou
medida de proteção; Tráfico de  pessoas;  Situação de  rua e
mendicância;  Abandono;  Vivência  de  trabalho  infantil;
Discriminação  em  decorrência  da  orientação  sexual  e/ou
raça/etnia; Outras formas de violação de direitos decorrentes
de  discriminações/submissões  a  situações  que  provocam
danos e  agravos a sua condição de vida e  os  impedem de
usufruir  autonomia  e  bem  estar;  Descumprimento  de
condicionalidades  do  PBF  e  do  PETI  em  decorrência  de
violação de direitos” (MDS, 2013, p. 29).

Porém, no âmbito da infância e adolescência, os avanços legislativos e normativos não

param e, em 04 de abril de 2017, foi sancionada a Lei 13.431/2017 que estabelece o Sistema

de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência e

altera a Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Esta Lei

normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do

art. 227 da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos

adicionais, da Resolução N° 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e

de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e

ao adolescente em situação de violência.

As inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 13.431/2017, na verdade, se somam

às normas já existentes, instituindo mecanismos mais eficazes para atuação do Poder Público,

nas  várias  esferas  de  governo  e  setores  da  administração,  na  perspectiva  de  assegurar,

sobretudo,  um  atendimento  mais  célere,  qualificado  e  humanizado  para  as  crianças  e

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (DIGIÁCOMO, 2018, p. 8).

Conforme disposto na Lei 13.431/2017, em seu artigo 7º, o procedimento de escuta

especializada deve ser realizado perante órgão da rede de proteção, não especificando uma

única política pública para esta finalidade,  porém ressaltando a necessidade de um órgão de

referência:

“Pela primeira vez, a Lei se refere expressamente à necessidade da
instituição (formal/oficial) e  organização da “rede de proteção” à
criança e ao adolescente, prevendo a necessidade da identificação,
no  âmbito  desta,  de  um  “órgão  de  referência”,  que  ficará
encarregado  tanto  para,  quando  necessário,  realizar  a  escuta
especializada  das  vítimas  ou  testemunhas  (art.  7º),  quanto  para
coordenar  a  ação  dos  demais,  zelando  para  que  todas  as
necessidades  daquelas  sejam prontamente atendidas  por  quem de
direito (art. 14, §2º). ” (DIGIÁCOMO, 2018, p. 19).
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 Neste  sentido,  a  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  de  um município  do

Paraná iniciou, no ano de 2018, o processo de estudos e articulações para materialização da lei

em âmbito municipal. Nesse período, a Assistência Social mobilizou as Políticas de Saúde e

de Educação para articulação intersetorial de implantação do Núcleo Municipal da Infância e

da Adolescência como polo da escuta especializada de crianças e adolescentes em contextos

de violência no município participante, à luz da Lei nº 13.431/2017.

No primeiro trimestre de 2019, seguindo o disposto na Lei 13.431/2017 e a fim de

garantir  que  o  procedimento  de  escuta  especializada  fosse  realizado  por  profissionais

qualificados,  a  Secretaria  de  Assistência  Social  promoveu  capacitações  para  a  Rede  de

Proteção e, mais especificamente,  para os profissionais que integrariam o Núcleo, atuando

diretamente com a Escuta Especializada. A Promotora de Justiça do Ministério Público do

Estado do Paraná,  Doutora  Tarcila  Santos  Teixeira,  foi  a  ministrante  em capacitações  no

município que totalizaram cerca de 100 horas e culminaram com a palestra "Violações de

Direitos e Escuta Especializada”, para órgãos do Executivo Municipal, Judiciário, Segurança

Pública, Organizações da Sociedade Civil (OSC), CMDCA e Conselho Tutelar.

Na mesma ocasião foi oficializado o lançamento do Núcleo Municipal da Infância e

Adolescência do município participante, deixando, a partir de então, da escuta ser realizada

sem a sistematização adequada.

Em  sua  diretriz  de  implantação,  o  Núcleo  visaria:  a)  a  instituição  da  Escuta

Especializada como uma estratégia de intervenção pontual nas diversas situações de violência

ou  violações  de  direitos;  b)  a  execução  de  ações  de  prevenção  às  diversas  situações  de

violência  ou  violação  de  direitos;  c)  a  capacitação  dos  diversos  atores  e  instituições

integrantes  do  SGDCA;  d)  a  proposição  de  fluxos  e  protocolos,  bem  como  seu

monitoramento;  e)  o  referenciamento  para  a  Rede  de  Proteção,  garantindo  a  prioridade

absoluta de crianças e adolescentes em contextos de violência.

Para dar sustentabilidade ao procedimento de escuta especializada e ao próprio Núcleo

Municipal da Infância e Adolescência enquanto polo de escuta especializada, foi elaborada

minuta de lei  municipal,  a  qual,  após aprovada pelo Conselho Municipal  dos  Direitos da

Criança e do Adolescente - CMDCA, por meio da resolução nº 023/2019, foi promulgada na

forma da Lei municipal 1.345/2020, de 8 de janeiro de 2020.
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METODOLOGIA

A  natureza  desta  pesquisa  é  quanti-qualitativa,  do  tipo  exploratória  e  descritiva,

retrospectiva,  também  fazendo  uso  de  dados  a  partir  de  relatórios  da  Vigilância

Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

A opção pelo  método fundamenta-se no fato  de que a  complementaridade  quanti-

qualitativa permite resultados mais aprofundados e abrangentes ao objetivo geral deste estudo.

Minayo (2002) nos diz que a pesquisa quantitativa trata da objetividade, enquanto a pesquisa

qualitativa traz o foco na questão da compreensão, da subjetividade.

Esta pesquisa busca investigar avanços no Sistema de Garantia de Direitos da Criança

e do Adolescente,  decorrentes  da implementação e da  compreensão  técnico conceitual  da

Escuta Especializada. Logo, seguindo Zaluar (2013), consideramos que os dados quantitativos

demonstram números que comprovam o objetivo geral e os dados qualitativos possibilitam

entender a complexidade e os detalhes das informações obtidas.

Salientamos que a pesquisa se dá no contexto profissional da pesquisadora, inserindo

reflexões  advindas  do escopo do dia  a  dia  do trabalho técnico  e de  gestão  da Secretaria

Municipal  de  Assistência  Social.  Essa  atuação  profissional  nutriu  a  motivação  de

compreender  a  percepção  de  atores  do  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente,  mais  especificamente  dos técnicos  e  gestores  das  Secretarias  Municipais  de

Assistência  Social,  Educação,  Saúde,  bem como Conselheiros  de  Direitos  do  CMDCA e

Conselheiros Tutelares, acerca do Núcleo Municipal da Infância e Adolescência. Esse Núcleo

é um polo da escuta especializada de crianças e adolescentes em contextos de violência em

um município do estado do Paraná, à luz da Lei nº 13.431/2017 (BRASIL, 2017).

 Portanto, nosso objetivo consiste em investigar avanços no Sistema de Garantia de

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  decorrentes  da  implementação  e  da  compreensão

técnico conceitual do Núcleo Municipal da Infância e Adolescência. Buscaremos identificar

se o núcleo é um facilitador  da Escuta Especializada  e contribui efetivamente na defesa de

direitos e proteção de crianças e adolescentes em contextos de violência.  Para tanto, iremos

entrevistar técnicos e gestores acerca da escuta especializada realizada pelo núcleo, buscando

conhecer a percepção deles sobre o sistema implementado no município.

Foram convidados 05 participantes e todos efetivamente participaram, sendo 01 de
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cada  Secretaria  (Assistência  Social,  Educação  e  Saúde),  01  do  Conselho  Municipal  dos

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  CMDCA  e  01  do  Conselho  Tutelar  -  CT.  A

delimitação desses participantes justifica-se pelo fato de o Núcleo Municipal da Infância e

Adolescência,  ainda  que  sendo  um equipamento  distinto,  é  composto  por  equipe  técnica

intersetorial  advinda  e  vinculada  a  cada  uma  das  três  Secretarias  participantes.  Os

participantes serão identificados por letras, sendo a primeira letra referente à política pública

que representam seguido da letra /f / para feminino e /m/ para masculino.

Além disso, as três Secretarias e o Conselho Tutelar demandam serviços do Núcleo.

Com relação  à participação  do CMDCA, trata-se de um Conselho de Direitos  atuante  na

deliberação e regulação de políticas públicas de proteção da criança e do adolescente, além de

ter a prerrogativa de preferencialmente constituir o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de

Cuidado  e  Proteção  Social  das  Crianças  e  Adolescentes  Vítimas  ou  Testemunhas  de

Violência,  em conformidade  com o  Decreto  9.603/2018,  Art.  9º,  que  regulamenta  a  Lei

13.431/2017.

Os  critérios  de  inclusão  dos  participantes  consistiram em  estarem diretamente

exercendo a função de técnico ou gestor vinculados às instituições supramencionadas, serem

maiores de 18 anos, terem mais de 2 anos de experiência profissional na área.

Providenciamos  o  Termo  de  Concordância  de  Instituição  Coparticipante  para  as

instituições envolvidas, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a cada

participante, convidando-os a colaborar com esta pesquisa, consultando-os sobre o interesse e

disponibilidade  de  cooperar.  Esclarecemos  nosso  objetivo  de  analisar  a  relevância  da

implementação do Núcleo Municipal da Infância e Adolescência, enquanto polo de Escuta

Especializada, conforme preconizado na Lei 13.431/2017. Aliado a esse objetivo, buscamos

conhecer a percepção dos participantes em relação ao núcleo como estratégia para a garantia

de  direitos  e  proteção,  qualificando  e  dando  celeridade  aos  procedimentos  integrados  de

defesa  de  direitos,  proteção  e  atendimento  de  crianças  e  adolescentes  em  contextos  de

violência.

Nos comprometemos em manter a confidencialidade sobre os dados coletados, como

estabelecido na Resolução CNS 466/2012 e suas complementares, e ao publicar os resultados

da pesquisa, manteremos o anonimato das pessoas e do local da pesquisa.

O instrumento  utilizado  para  a  coleta  de dados  foi  um questionário com questões

objetivas  e  subjetivas  (respostas  curtas),  disponibilizado  fisicamente  aos  participantes  por
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meio de lista de contato por conveniência, seguindo os critérios selecionados anteriormente. O

questionário foi organizado com 07 questões, sendo 05 objetivas e 02 subjetivas (abertas).

Destacamos,  a  seguir,  as  questões  que  compuseram  o  Questionário.  As  questões

objetivas  (01  a  05)  pretendem  demonstrar  o  engajamento  e  conhecimento  de  atores  do

SGDCA acerca da regulamentação oficial da Escuta Especializada e da atuação do Núcleo

Municipal da Infância e Adolescência no município. Todas as questões objetivas continham

duas possibilidades de respostas, uma afirmativa e outra negativa, de acordo com o grau de

concordância do participante.  As questões subjetivas (06 e 07) nos possibilitam observar a

complexidade e resolutividade do tema na percepção dos entrevistados.:

01) O município instituiu Lei ou Decreto regulamentando a Escuta Especializada através do

Núcleo Municipal da Infância e Adolescência? ( ) Sim ( ) Não;

02) Os profissionais que atuam como técnicos de Escuta Especializada no Núcleo Municipal

da Infância e Adolescência foram capacitados sobre essa temática? ( ) Sim ( ) Não;

03)  Sua  instituição  já  participou  de  capacitação  intersetorial  promovida  pelo  Núcleo

Municipal da Infância e Adolescência sobre a temática da Escuta Especializada?  ( ) Sim ( )

Não;

04) Você conhece o fluxo ou protocolo de atendimento do Núcleo Municipal da Infância e

Adolescência para a Escuta Especializada? ( ) Sim ( ) Não;

05)  A  implantação  do  Núcleo  Municipal  da  Infância  e  Adolescência,  enquanto  polo  de

referência de Escuta Especializada, qualificou no município a defesa de direitos e proteção de

crianças e adolescentes em contextos de violência? ( ) Sim ( ) Não;

06) Na perspectiva da sua instituição, cite 02 (dois) principais avanços referentes à garantia de

direitos e proteção de crianças e adolescentes a partir da implantação do Núcleo Municipal da

Infância e Adolescência, enquanto polo de referência de Escuta Especializada.

07) Na perspectiva da sua instituição, cite 02 (duas) fragilidades  do Núcleo Municipal da

Infância e Adolescência, enquanto polo de referência de Escuta Especializada.

O  fato  da  pesquisa  ocorrer  no  contexto  profissional  da  pesquisadora  facilitou  a

delimitação e a articulação com os participantes. Também, considerando a proximidade de

localização geográfica das instituições envolvidas, bem como por tratar-se de poucas questões

a serem respondidas, optamos pela disponibilização dos questionários em meio físico para os

participantes, deixando em suas instituições no período de 01 de fevereiro de 2022, às 8:00h

até 04 de fevereiro de 2022, às 17:00h.
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LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E RESULTADO

No  intuito  de  ampliar  nosso  olhar  e  de  facilitar  a  compreensão  das  informações

coletadas,  além  do  Questionário,  recorremos  à  leitura  retrospectiva  do  processo  de

implantação  da  Escuta  Especializada  no  município,  considerando  planos  e  relatórios  de

gestão, bem como as atas das reuniões da Rede de Proteção e do CMDCA como fonte de

dados. Também lançamos mão de relatórios de produção - Relatório de Atendimento – RA,

bem  como  dos  relatórios  sintéticos  e  analíticos  da  Vigilância  Socioassistencial,

disponibilizados nos arquivos da Secretaria Municipal de Assistência Social, para acessar e

analisar  informações  complementares  necessárias  ao estudo.  Esses  relatórios  referem-se  a

números que traduzem quantidade e tipo de atendimento relacionado à Escuta Especializada,

realizados no Núcleo Municipal  da Infância e Adolescência no período de Janeiro/2020 a

Dezembro/2021, ressaltando que o Núcleo iniciou os atendimentos no município em 2019,

com equipe técnica multidisciplinar.

A análise dos dados foi feita com base na exposição dos resultados dos questionários

aplicados.  O  instrumento  de  pesquisa  (Questionário)  nos  possibilitou  analisar  os  dados

coletados sistematizando-os a partir do conteúdo e da frequência. A análise foi realizada a

partir da interligação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica.

 Os dados a serem obtidos permitem evidenciar as potencialidades e as fragilidades do

Núcleo  voltado  para  a  escuta  especializada,  contribuindo  assim  com  a  revisão  ou  o

fortalecimento da dimensão política desse espaço.

Organização dos dados

Os participantes da pesquisa são 4 (quatro) mulheres e 1 (um) homem, sendo que a

equipe  é  composta  por  formações  acadêmicas  variadas:  enfermeira,  pedagoga,  pedagoga

social, assistente social e uma representante do conselho tutelar formada em Teologia.

A  participante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  tem  33  anos,  graduação  em

Pedagogia,  com especialização em Gestão  da Educação.  Trabalha  há 10 anos na área  de

Educação, tendo implantado a Divisão de Rede de Proteção e Intersetorialidade na Secretaria.

A Secretaria Municipal de Saúde está representada por uma Enfermeira de 42 anos,

Mestre em Saúde Pública pela UFPR, integrante da Rede Municipal de Proteção. Possui 20
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anos de experiência na área, atuando no município.

O participante da Secretaria Municipal de Assistência Social é do sexo masculino e

tem  43  anos,  com  formação  acadêmica  em  Serviço  Social  e  pós  graduação  em  Gestão

Estratégica de Políticas Sociais,  atuando como Assistente Social concursado há 9 anos no

município, chegando a exercer a função de Diretor Geral da Secretaria.

O Conselho  Tutelar  está  representado  por  uma  Conselheira  de  50  anos  de  idade,

formada em Teologia, atuante na política da infância e da adolescência há cerca de 20 anos,

atualmente Presidente do Conselho Tutelar, em seu segundo mandato, e pós graduanda em

Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes.

O Conselho  Municipal  dos  Direitos  da Criança  e  do Adolescente  –  CMDCA está

representado  pela  sua  Presidente,  de  46  anos  de  idade,  com  formação  acadêmica  em

Pedagogia  Social  e  com 12  anos  de  experiência  em políticas  públicas  para  a  infância  e

adolescência e especialização na área.

Discussão dos resultados

Destacamos que os dados das questões objetivas foram sistematizados em tabelas, as

quais se encontram no Apêndice A. Diante da implementação da Lei 13.341 de 2017 acerca

da escuta especializada através do núcleo municipal da infância e da adolescência, todos os

cinco participantes foram unânimes em reconhecer a importância da instituição na garantia e

na proteção de direitos. Vale destacar que todos reconhecem que houve capacitação para os

servidores  que  atuam  no  Núcleo  Municipal  da  Infância  e  da  Adolescência.  Cabe  ainda

ressaltar que ao serem questionados acerca das demandas, fragilidades do sistema, pergunta

subjetiva, dois participantes destacaram a necessidade de mais capacitação para atuação na

área da escuta especializada.

Outro  dado  consiste  se  eles  reconhecem  que  houve  processo  de  capacitação

intersetorial  sobre  Escuta  Especializada.  A  esse  respeito  os  representantes  do  Conselho

Tutelar e do Conselho Municipal destacaram que não participaram, já os demais afirmaram

que realizaram capacitação intersetorial. Ao analisar essa resposta reporto-me ao fato de que

tanto o atual colegiado do Conselho Tutelar quanto o do CMDCA foram empossados no ano

de 2020. Em razão da pandemia, o município permaneceu sob Decreto bastante restritivo,

fazendo com que as  capacitações  promovidas  fossem inicialmente suspensas  e,  em 2021,
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realizadas online ou com número reduzido de participantes.  Mas essa não participação de

duas instituições essenciais para o SGDCA é um dado relevante.  Faz-se necessário  que o

Núcleo analise essas informações e, no seu papel de referência sobre Escuta Especializada no

município,  busque  estratégias  para  que  fatores  impeditivos  da  participação  do   Conselho

Tutelar ou do CMDCA nas capacitações intersetoriais sejam superados.

Todos  os  participantes  reconhecem  a  importância  da  implantação  do  Núcleo

Municipal  da  Infância  e  da  Adolescência  enquanto  polo  de  referência  para  escuta

especializada que qualificou o município na garantia e na proteção dos direitos de crianças e

adolescentes. Vale ressaltar que os cinco participantes declararam que conhecem o fluxo do

atendimento das crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Esse é um dado

relevante  e  evidencia  que  o  Núcleo  está  cumprindo  o  seu  papel  na  proposição  e

compartilhamento de fluxos e protocolos sustentáveis com a Rede de Proteção / SGDCA.

Os  dados  provenientes  de  respostas  curtas  para  as  perguntas  subjetivas  foram

organizados  em tabelas  e  na  sequência  discutidos.  Assim a  Tabela  1,  apresenta  os  dados

referentes aos avanços obtidos com a instituição do Núcleo Municipal.

 Tabela 1: Avanços provenientes da implantação do Núcleo Municipal

Pergunta 6 – Na perspectiva da sua instituição, cite 02 (dois) principais avanços referentes à
garantia de direitos e proteção de crianças e adolescentes a partir da implantação do Núcleo
Municipal  da  Infância  e  Adolescência,  enquanto  polo  de  referência  de  Escuta
Especializada.

Participante Respostas à pergunta 6

E.f 1. Segurança para a Rede de Educação fazer os encaminhamentos dos casos 
de violência identificados pela comunidade escolar.

2. Capacitações para lidar com as revelações no ambiente escolar.

S.f 1. As violências contra crianças e adolescentes estão sendo melhor 
notificadas no SINAN.

2. A Rede de Saúde tem referência e segurança para encaminhar rapidamente 
os casos identificados de violência contra a criança e o adolescente.

A.S.m 1. As crianças e adolescentes vítimas de violência são atendidas em ambiente 
acolhedor.
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2. Rapidez para inserir as crianças e adolescentes nos serviços de Proteção 
Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

C.T.f 1. Estreitou comunicação entre a Delegacia de Polícia Civil e a Assistência 
Social.

2. Proteção e escuta da criança, no sentido de acolher as demandas e disparar 
para outras políticas.

CMDCA.f 1. Protocolos estruturados.

2. Produção de relatórios por parte do Núcleo, os quais subsidiam 
diagnósticos sobre as violações de direitos.

Buscamos  conhecer  também  a  percepção  dos  participantes  acerca  dos  limites  e

fragilidades que precisam de um olhar mais atento no sentido de melhorar o serviço. A esse

respeito os dados obtidos foram sistematizados na Tabela 2.

Tabela 2: Fragilidades no atendimento realizado pelo Núcleo Municipal

Pergunta  7  –  Na  perspectiva  da  sua  instituição,  cite  02  (duas)  fragilidades  do  Núcleo
Municipal  da  Infância  e  Adolescência,  enquanto  polo  de  referência  de  Escuta
Especializada.

Participante Respostas à pergunta 7

E.f 1. O Núcleo deveria ter o atendimento e acompanhamento com Psicólogo 
e Assistente Social após a Escuta Especializada.

2. Atualizar os Fluxos para as Escola Estaduais.

S.f 1. Capacitações mais frequentes, pois a Saúde tem muita rotatividade 
funcional.

2. Falta de Psicólogo no Núcleo, para acompanhar os casos após a Escuta 
Especializada.

A.S.m 1. Delegacias insistem em utilizar a Escuta Especializada para investigar e
para a produção antecipada de provas.

2. Conselho Tutelar querendo escuta 24 horas para situações emergenciais 
e para confirmar se houve violência.
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C.T.f 1. Falta o Núcleo fazer monitoramento efetivo das demandas e articulação 
intersetorial para resolução das demandas.

2. O Núcleo precisa ofertar mais serviços.

CMDCA.f 1. Faltam mais capacitações para a Rede de Proteção.

2. Precisam participar das reuniões intersetoriais da Rede de Proteção

Referindo-nos ao Questionário aplicado, temos perguntas objetivas nas questões de 1 a

5.  As Tabelas 1 a 5, Apêndice A, transcrevem as respostas dos participantes às 5 perguntas

objetivas  do  Questionário.  Essas  perguntas  referem-se  ao  conhecimento  sobre  a

regulamentação e o papel do Núcleo, bem como sobre a Escuta Especializada no município.

Com base nas respostas à questão nº1, constatamos que os 5 participantes afirmam

possuir  conhecimento  sobre  a  regulamentação  do  Núcleo  Municipal  da  Infância  e

Adolescência.

As respostas às questões de números 2 e 3 destacam a realização capacitações para os

técnicos  que  atuam  diretamente  na  Escuta  Especializada,  bem  como  capacitações  sobre

Escuta Especializada.  para equipes das  Políticas de Assistência Social,  Educação e Saúde,

com  exceção  do  CMDCA  e  CT,  que  afirmaram  não  ter  participado  de  capacitação

intersetorial promovida pelo Núcleo sobre a temática da Escuta Especializada. Esse foi um

dado que demanda um olhar mais atento junto a instituição, no sentido de verificar se eles

foram convidados ou não a participar. Por outro lado, a ausência de representantes desses

órgãos  pode  ter  sido  por  motivos  de  força  maior,  incompatibilidade  de  horários  e

disponibilidade de agenda.

As instituições participantes foram unânimes ao afirmarem, nas respostas à questão

nº4, conhecer os fluxos e os protocolos de atendimento do Núcleo Municipal da Infância e

Adolescência.

Também  observamos  unanimidade  nas  respostas  à  questão  nº  5,  onde  todas  as

instituições participantes afirmaram que a implantação do Núcleo Municipal da Infância e

Adolescência, enquanto polo de referência de Escuta Especializada, qualificou no município a

defesa de direitos e proteção de crianças e adolescentes em contextos de violência.

Passamos agora à análise das respostas à primeira questão subjetiva do Questionário.
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A questão nº 6 trata da percepção dos participantes, na perspectiva das instituições que

representam,  sobre  os  principais  avanços  referentes  à  garantia  de  direitos  e  proteção  de

crianças  e  adolescentes  a  partir  da  implantação  do  Núcleo  Municipal  da  Infância  e

Adolescência, enquanto polo de referência de Escuta Especializada.

 Nesse caso destacamos as colocações das 5 instituições participantes, que traduziram

os avanços como: capacitação disponibilizada para a rede; segurança, referência e celeridade

para fazerem os encaminhamentos dos casos de violência contra a criança e o adolescente

identificados  no seu respectivo  âmbito  de atuação para inserção  nos serviços  e  Proteções

Sociais Básica e/ou Especial; notificações no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de

Notificação)  e  produção  de  relatórios  que  subsidiam  diagnósticos  sobre  as  violações  de

direitos  de  crianças  e  adolescentes;  protocolos  de  atendimento  estruturados;  acolhimento

humanizado; proteção de crianças e adolescentes em contextos de violência.

Seguimos agora analisando as respostas à questão nº 7, também questão subjetiva,

sobre  as  fragilidades  do  Núcleo  Municipal  da  Infância  e  Adolescência  enquanto  polo  de

referência da Escuta Especializada no município.

As sugestões de haver Psicólogo e Assistente Social no Núcleo, demonstram o anseio

das políticas de Educação e de Saúde pelo acompanhamento efetivo e particularizado dos

casos que passam por Escuta Especializada no Núcleo. Também o Conselho Tutelar destaca a

sugestão  de mais  serviços  a  serem ofertados  pelo Núcleo.  Isso nos permite inferir  que o

Núcleo se mostra como um equipamento confiável, a ponto de atores de outras políticas do

SGDCA não criticarem sua existência, mas, ao contrário, clamarem por um redesenho, uma

ampliação dos seus serviços ofertados.

A menção de necessidade de capacitação aparece claramente nas respostas da política

de Saúde e do CMDCA. Inclusive a Saúde sinaliza essa necessidade por conta de rotatividade

no seu quadro funcional.

Ainda que indiretamente, essa mesma necessidade aparece no contexto da resposta da

Secretaria Municipal de Educação ao indicar como fragilidade a atualização de fluxos junto às

Escolas Estaduais.

Também a Secretaria de Assistência Social destaca que tanto as Delegacias de Polícia

quanto o Conselho Tutelar demandam serviços que não constam como atribuições de um polo

de Escuta Especializada nos moldes da Lei 13.431/2017, tão pouco do Núcleo Municipal da

Criança e do Adolescente conforme Lei  1.345/2020, que implementa o Núcleo e a Escuta
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Especializada  no  município  participante.  Esse  destaque  sinaliza  para  a  necessidade  de

capacitações a respeito das Leis citadas, da Escuta Especializada, dos fluxos de atendimento e

das atribuições dos integrantes da Rede de Proteção / Sistema de Garantia dos Direitos de

Crianças e Adolescentes mais especificamente para dirimir dúvidas das Delegacias de Polícia

e do Conselho Tutelar, deixando claro que a Escuta Especializada qualifica o atendimento,

mas  não  deve  ser  condição  indispensável  à  continuidade  das  aplicações  de  medidas  de

proteção pelos órgãos de defesa e responsabilização, devendo ser realizada pelo Núcleo em

condições que não negligenciem a segurança e a proteção de crianças ou adolescentes em

contextos de violência.

A articulação  intersetorial  apareceu  como uma fragilidade  apontada  pelo Conselho

Tutelar  e  foi  reforçada  pela  resposta  do  CMDCA,  ao  citarem  a  necessidade  do  Núcleo

participar em reuniões da Rede de Proteção.
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CONCLUSÃO

Considerando a análise das respostas às  questões objetivas do Questionário (1 a 5),

constatamos que o Núcleo Municipal da Infância e Adolescência é legalmente regulamentado

e é reconhecido pelas instituições participantes como referência para a Escuta Especializada

no  município,  contando  com  técnicos  capacitados,  com  fluxos  e  protocolos  definidos,  e

cumprindo  seu  papel  de  capacitar  atores  e  instituições  integrantes  do  SGDCA,  porém

necessitando  estender  suas  capacitações  sobre  Escuta  Especializada  ao  CMDCA  e  ao

Conselho Tutelar.

Destacam-se os avanços constatados pela análise das respostas à questão subjetiva nº

6, dentre os quais temos a visibilidade que o Núcleo deu para a Escuta Especializada e para o

fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em contextos de violência.

O resultado da análise da questão subjetiva nº 7, que trata das fragilidades, nos mostra

que  essas  fragilidades  concentram-se  em  três  eixos:  1)  Ampliação  de  serviços:  rever  as

atribuições  do  Núcleo,  com  vistas  à  introdução  de  novos  serviços;  2)  Capacitação  do

SGDCA / Rede de Proteção: instituir capacitações regulares e mais frequentes; 3) Articulação

Intersetorial: maior articulação e participação nas reuniões intersetoriais da Rede de Proteção.

Constatamos que, mesmo as respostas sobre as fragilidades do Núcleo Municipal da

Infância e Adolescência enquanto polo de referência da Escuta Especializada no município,

não denotam ineficiência do Núcleo, mas representam indicadores para avanços e ampliação

nas  ações  ora  constituídas  como  suas  atribuições,  demonstrando  confiança  no  potencial

resolutivo do equipamento.

Partindo, então, para uma análise mais conjuntural, temos que o Núcleo Municipal da

Infância e da Adolescência constitui-se em uma relevante instituição no Sistema de Garantia

de Direitos da Criança e do Adolescente, assegurando a Escuta Especializada como estratégia

de intervenção, defesa de direitos e proteção de crianças e adolescentes, em especial aqueles

inseridos em contextos de violência.

Por  conseguinte,  confirma-se  a  importância  do  Núcleo  em  tela  por  conferir

materialidade às inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 13.431/2017, principalmente

no  viés  da  articulação  intersetorial,  com  a  perspectiva  de  assegurar,  sobretudo,  um

atendimento mais célere, qualificado e humanizado para as crianças e adolescentes vítimas ou

testemunhas de violência. 
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Diante dessas constatações, não podemos deixar de destacar que quaisquer propostas

de  qualificação  ou  avanço  no  atendimento  de  crianças  e  adolescentes  em  contextos  de

violência, exige investimento de recursos públicos (humanos, orçamentários, estruturais) que

possibilitem  composição  adequada  de  equipes,  capacitações  /  educação  permanente,

estruturação e adequação física  dos  espaços  e  instrumentais  de atendimento,  produção  de

material educativo e orientador, entre outros.

Acreditamos que foi salutar para o Núcleo a realização desse breve estudo, no sentido

de levantar novas frentes a serem pensadas com vistas a melhorar o atendimento voltado para

a garantia de direitos e proteção da criança e do adolescente conforme os preceitos legais do

nosso país.

Ainda assim, ressaltamos a importância de  observamos e propormos ações para que

seja erradicado no Brasil o amadorismo no atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou

testemunhas de violência, buscando humanização e agilidade no atendimento a essa complexa

demanda.  Faz-se  então  necessário  realizarmos  novos  estudos  para  ampliarmos  o

conhecimento  sobre  a  realidade  e  as  variadas  dimensões nas  quais se  insere  a  Escuta

Especializada,  esta  constituindo-se  em  relevante  estratégia  para  a  defesa  de  direitos  e  a

proteção  de  crianças  e  adolescentes  em contextos  de  violência,  assegurando  o adequado

acolhimento  da  demanda  suscitada  por  esse  público,  a  não  revitimização  e  a  atuação

articulada e intersetorial do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente –

SGDCA.
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APÊNDICE A

Tabelas que subsidiam a discussão dos resultados.

Tabela 1

Pergunta 1 –  O município instituiu Lei ou Decreto regulamentando a Escuta Especializada
através do Núcleo Municipal da Infância e Adolescência?

Participante Sim Não

E.f 01  

S.f 01  

A.S.m 01  

C.T.f 01  

CMDCA.f 01  

Tabela 2

Pergunta 2 –  Os profissionais que atuam como técnicos de Escuta Especializada no Núcleo
Municipal da Infância e Adolescência foram capacitados sobre essa temática?

Participante Sim Não

E.f 01  

S.f 01  

A.S.m 01  

C.T.f 01  

CMDCA.f 01  
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Tabela 3

Pergunta  3  –   Sua  instituição  já  participou  de  capacitação  intersetorial  promovida  pelo
Núcleo Municipal da Infância e Adolescência sobre a temática da Escuta Especializada?

Participante Sim Não

E.f 01  

S.f 01  

A.S.m 01  

C.T.f  01

CMDCA.f  01

Tabela 4

Pergunta 4 – Você conhece o fluxo ou protocolo de atendimento do Núcleo Municipal da
Infância e Adolescência para a Escuta Especializada?

Participante Sim Não

E.f 01  

S.f 01  

A.S.m 01  

C.T.f  01

CMDCA.f  01
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Tabela 5

Pergunta 5 – A implantação do Núcleo Municipal da Infância e Adolescência, enquanto polo
de referência de Escuta Especializada, qualificou no município a defesa de direitos e proteção
de crianças e adolescentes em contextos de violência?

Participante Sim Não

E.f 01  

S.f 01  

A.S.m 01  

C.T.f  01

CMDCA.f  01
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

CAOPCAE – Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente

CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CF – Constituição Federal

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público

CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

CT – Conselho Tutelar

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

MDS – Ministério de Desenvolvimento Social

MMFDH - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

MPPR – Ministério Público do Paraná

MSE – Medida Socioeducativa

OSC – Organização da Sociedade Civil

PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

PSB – Proteção Social Básica

PSE – Proteção Social Especial

RMA – Relatório Mensal de Atendimento

SGDCA – Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social

SME – Secretaria Municipal de Educação

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

SNDCA – Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente


