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A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública mundial. 

Seu enfrentamento requer ações coordenadas intersetoriais. Devido a complexidade dessas 

situações, setores como da educação, saúde, assistência social e da justiça devem agir visando 

a proteção da vítima e o estabelecimento de intervenções que promovam seu bem-estar físico, 

psicológico e social. As ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes são realizadas por profissionais que devem ser capacitados para evitar danos 

secundários decorrentes de intervenções inadequadas. Diante disso, o objetivo deste curso é o 

de fornecer subsídios teórico-práticos para a adequada e efetiva atuação de profissionais de 

diferentes setores no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Recentemente, a Lei n. 13.431/17 entrou em vigor no país. Esta Lei visa aprimorar o Sistema 

de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e altera 

a Lei n. 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dois tópicos têm sido amplamente 

discutidos: a adoção do Depoimento Especial (DE) e da Escuta Especializada. O DE é “o 

procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante 

autoridade policial ou judiciária”, enquanto a Escuta Especializada é “o procedimento de 

entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de 

proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.” 

Independente do procedimento, os profissionais devem ter clareza do que é violência sexual, 

sua dinâmica, principais consequências e da atuação das redes de proteção e de atendimento. 

Devido a isso, o curso será dividido em dois módulos de duas horas cada. No primeiro serão 

abordados conteúdos acerca do conceito de violência sexual vigente, sua dinâmica, 

consequências e a constituição das redes de proteção e de atendimento. Já no segundo, serão 

abordados o DE e a escuta especializada, buscando diferenciá-los e, também, fornecer 

subsídios para atuação profissional destes procedimentos. Para tal, serão abordados os 

seguintes tópicos no segundo módulo: Estabelecimento de rapport, postura do/a 

entrevistador/a, tipos de questões, uso de artefatos visuais, formatação da sala de entrevista, 

protocolos de entrevista investigativa, e produção de documentos para o contexto jurídico. 

Espera-se, com este curso, contribuir com profissionais e pesquisadores a compreenderem a 

dinâmica da violência e a adotarem uma postura adequada para a realização da escuta, com 

base na proteção integral de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência 

sexual.  
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