UM NOVO OLHAR SOBRE A CRIAN\A
- UM DIREITO NOVO DE PROMO\AO DE DIREITOS
E DE PROTEC\AO
Rosa Maria Clemente *
1 -Quando hoje abordamos as questoes relativas a infancia e ajuventude,
temos seguramente uma perspectiva muito diferente daquela que os nossos av6s e
os seus antepassados rnanifestaram ao desenvolver atitudes para com as crian9as de
entao e ao organizarern soluyoes para os seus problemas.
Desde sempre a crian9a foi vista como urn ser fnigil, inferior, versao incornpleta
de um adulto, urn "pas encore". A rela9ao dos adultos com este ser "incompleto",
enquanto tal, assentava nessa visao redutora da crian9a, que apenas suscitava a obrigayao de ver satisfeitas as suas necessidades basicas e indispensaveis ao processo
do seu crescimento ate atingir a fase aclulta. A nfvel da eclucaqao e cla forma9ao
imperavam os valores rfgiclos da obediencia e da submissao aos mais velhos e o
rigor na disciplina. Questoes como o respeito pela individualidade, formaqao da
personalidade, especiais necessidades, aspira96es, motivaqoes ou interesses eram na
generaliclacle completamente ignoradas.
A abordagem dos direitos da crianqa ou do jovem, neste contexto, nao tinha
qualquer sentido, era mesmo impensavel.
Nesta perspectiva, a organiza9ao cla protecyao da infilncia e da juventude,
baseacla essencialmente em sentimentos de caridade e numa intervenqao de natureza
paternalista, circunscrevia-se entao a cria9ao de estruturas de apoio, basicamente
grandes instituiqoes de acolhimento, para onde eram enviadas, indiscriminadamente
e por tempo indetetminado, as crian9as orfas, desvalidas, abandonadas, mendigas e
pervertidas que assim, intencionalmente segregadas da sociedade, deixavam de
incomodar as consciencias.

* Membra do Conselho Directivo do Instituto para o Desenvolvimento Social e da Comissao Nacional
para a Protec~ao das Crian~as e Jovens em Risco.
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Portugal nao foge a esta realidade. No seculo XV a rainha D. Leonor cria as primeiras institui~oes de caridade destinadas a infancia desvalida concebidas e corn
uma organiza~ao que segue o modelo dominante, o que se mantem nos seculos
seguintes. 0 primeiro tribunal especial para crian~as, criado em 1911 em Lisboa,
chamou-se significativamente Tutoria Geral cla Infancia, consistinclo as meclidas
clitas "de protec~ao" essencialmente no internamento por perfoclo incleterminaclo em
"casas de correc~ao" e "reformat6rios", de regime fechado, revestindo por isso a
natureza de verdadeiras penas privativas de liberdade, ainda que teoricamente,
como dizia o Prof. Beleza dos Santos "o que se procura e defender e melhorar os
menores .. .". Estranha forma de proteger e de defender!
Ao longo de todo este seculo o sistema de protec~ao das criarwas e dos jovens
nao sofreu altera~ao significativa pese embora a bondade dos legisladores da
reforma de 1962 e posteriormente da reforma de 1979 - a reformula~ao da filoso ..
fia e dos objectivos da interven~ao, reflectida em ambas de forma muito semelhante, nao teve correspondencia nos seus instrumentos praticos de aplica9ao, com
consequencias negativas que chegam aos nossos clias.
2- Entretanto, com o clesenvolvimento das ciencias humanas e clas ciencias da
pedagogia, uma nova visao sobre a infancia e sobre a crian~a come9a a emergir,
sobretudo a partir dos anos 50.
A crian~a passa a ser vista como um indivfduo aut6nomo, diferente do adulto,
que, embora fragil, imatura, em processo de crescimento e de transforma~ao a
necessitar por isso de protec~ao e de apoio, eum ser de "corpo inteiro", com existencia propria a merecer respeito enquanto tal.
Neste perfodo, mais precisamente em 1959, surge no seio das Na9oes Unidas a
Declara9ao dos Direitos da Crian9a, que vem revelar-se como o marco hist6rico da
grande viragem e do processo de mudmwa no campo dos conceitos e do entendimento relativo as questoes da crian9a e dos jovens e dos problemas que os afectam.
0 caminho para a mudan~a efectiva estava porem todo por percorrer.
A Declara9ao, pese embora o entusiasmo e aplauso que gerou avolta dela, nao
logrou uma altera~ao efectiva nas atitudes relativas acrian9a, ate porque a mudan9a
implicava reorganiza~ao das sociedades, das culturas e das mentaliclades e em consequencia a adop~ao de estrategias e polfticas com esses objectivos, exigencias e
transforma96es que a maior parte dos Estados verdadeiramente nao queria, por
questoes sobretudo culturais, ou nao estava em condi96es de operar.
Porem com o aprofundamento do estudo da crian9a e do jovem, come~a a ser
claro que as suas potencialidades e capacidades, as suas opinioes, o seu entusiasmo,
a especial abertura ainova~ao , constituem uma contribui9ao crucial na constru~ao
e reprodu9ao das sociedades, nao s6 como progenitores das gera~oes futuras, mas
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tambem como promotores da sua reorganiza9ao e das transforma96es culturais e eticas, que as mudan9as sociais envolvem.
Ocorre entao uma nova viragem na concepyao da crian9a e cla sua condi9iio
social baseada no "interesse" que ela, enquanto grupo social e agente de mudan9a,
representa para o desenvolvimento das sociedades.
Movidos por este "interesse", os Estados e a comunidade internacional, vem
entao reconhecer a crian9a e ao jovem, niio so a titularidacle dos clireitos relativos
a satisfa9iio clas suas necessidacles basicas, mas tambem a titularidade de outros
direitos, diferentes dos dos adultos, de onde emerge o direito a ter acesso a uma
vida activa, digna e participante na socieclacle onde se inserem e a que pertencem.
A Conven9iio das Na96es Uniclas Relativa aos Direitos da Crian9a, de I989, que
em Setembro proximo completa 10 anos, e a expressao maxima desse reconhecimento.
A par dos direitos que procuram assegurar a sobrevivencia e a protec9iio da
crimwa, enquanto indivfduo vulneravel, sao consagrados no mesmo piano, com a
mesma for9a e vinculayiio, clireitos que tem como objectivo o desenvolvimento integral da crian9a, reconhecendo-se-lhes o direito de cidadania e a assump9iio, a
meclida que se processa o seu crescimento, de responsabilidades para consigo propria, para coma famflia e para eo m a sociedade.
3 - Decorridos quase 40 anos sobre a Declarayiio dos Direitos da Crian9a e
10 anos sobre a Conven9ao de 1989 e o "novo olhar sobre a crian9a" que ela
reflecte, importa avaliar que repercussoes, que mudanc;as se operaram entre nos,
neste domfnio.
Diariamente somos interpelados e confrontados com a evidencia mediatica de
uma realidade persistente de muitas crian9as e jovens, vftimas de toda a especie de
violay5es dos seus direitos fundamentais, sujeitas a mU!tiplos factores de risco que
comprometem o seu processo de socializac;ao e de desenvolvimento equilibrado e
seguro. Sao as "crianc;as e jovens em perigo", perigo porque as suas especiais necessidades estao comprometidas, perigo ainda p01·que essa situa9ao, a manter-se, e
geradora do desenvolvimento de condutas marginais.
Constata-se, por outro !ado, a quase inexistencia de medidas e de procedimentos que permitam a crianc;a e ao jovem o exercfcio efectivo dos direitos de audi9iio,
participa9iio e acesso a informa~ao.
A analise da execu9iio do direito tutelar, genericamente aplicavel as crianyas e
jovens em risco e aquelas que manifestam comportamentos qualificados como
infrac96es penais, da-nos conta de urn sistema complexo ao nfvel da interven~ao do
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Estado e da interven<;ao comunitaria que tambem reflecte a ac<;ao das Comissoes de
Protec<;ao de Menores.
Alicer<;ado em boas inten<;oes de defesa de princfpios e de liberdades fundamentais bem como de actua<;ao humana positiva, a verdade e que sao diversos os
bloqueios condicionantes de uma ac<;ao correcta, suficiente e adequada.
A inadapta<;ao e a "resistencia" as mudan<;a da sociedade, a desvalotiza<;ao das
polfticas socials com o consequente desinvestimento em meios e recursos afectos a
area social, os conflitos, a descoordena<;ao e a ausencia de articula<;ao intersectorial
e a falta de racionaliza<;ao de recursos, constituem uma realidade diffcil de combater. A esta acresce a que caracteriza a actua<;ao dos tribunais - uma morosidade
processual incontrolavel, a inexistencia de garantias relativas a crian~a, ao jovem e
as suas famflias, nomeadamente a ausencia de audi<;ao e de patrocfnio judiciario,
uma relativa indetermina<;ao da medida tutelar e por ultimo o recurso excessivo a
medida de internamento nos equipamentos sociais e nos equipamentos da justi<;a
estas ultimas qualificadas como verdadeiras medidas privati vas de liberclade
segunclo as regras de Beijing.
Este cot~unto de bloqueios sao a causa directa de uma resposta insuficiente e
errada que temos daclo, em nome da sua protec<;ao, a milhares de cidadaos deste
pais, crian<;as e jovens que desprotegidos socialmente, desprotegidos continuaram
por quem os deveria proteger.
4- Em tempos de mudan<;a importa conceber um direito relativo as crian<;as e
aos jovens uno, no campo dos fundamentos e dos princfpios, mas diversificado relativamente a natureza das situa<;oes a que e aplicavel - as crian~as e jovens em
situa<;ao de perigo por um !ado e em situa<;ao de delito, por outro.
E sendo hoje em dia a promo<;ao de direitos dos cidadaos um valor que cada vez
mais se evidencia, uma e outra vertente, devem assentar num modelo de protec<;ao
da cidadania, afastando de vez o modelo de protec<;ao tradicional de can1cter paternalista e assistencialista.
Relativamente as crian<;as e jovens em perigo a implementa<;ao deste modelo
passa por uma polftica global, de interven<;ao intersectorial e inter-institucional,
envolvendo todos os sectores que concorrem para o processo de socializa<;ao da
crian<;a e do jovem, sem esquecer os sectores que intervem para o bem estar das
famflias, todos concorrendo para o mesmo objectivo, constituindo-se num verdadeiro sistema.
E se e verdade que esta polftica global deve prioritariamente ser uma responsabilidade do Estado e igualmente verdade que ela deve tambem ser partilhada e assumida pela designada sociedade civil, tendo em vista a sua operacionalidade e eficacia. De facto, hoje em dia, o cidadao isolado, organizado em associa<;ao ou
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servindo-se dos 6rgaos de representac;ao democratica local, nomeadamente as autarquias, desempenha urn papel inquestiom1vel e decisivo na intervenc;ao positiva relativa aexclusao social em geral e aprotecc;ao da crianc;a e do jovem em perigo, em
particular. Tal decmTe alias de uma tradic;ao cultura da nossa vida social e comunitaria alicerc;ada em padr5es de solidariedade.
5 - Mas esta abordagem sistemica assente na responsabilidade co-partilhada
pelo Estado e pela comunidade, implica urn novo quadro legal de enquadramento
da protecc;ao das crianc;as e dos jovens em perigo e da promoc;ao dos seus direitos.
Urn Direito Novo que, atendendo aos fins que visa alcanc;ar e asalvaguarda dos
interesses de todos os intervenientes envolvidos, muitas vezes conflitantes, deve
caracterizar-se pela identificac;ao clara e inequfvoca dos pressupostos que legitimam
a intervenc;ao do Estado e da comunidade. Tal passa pela identificac;ao do conjunto
dos valores e dos interesses da crianc;a e do jovem cujo desrespeito, mesmo quando
resultante de acc;ao ou omissao por parte dos detentores do poder paternal, aqueles
tern o clever de acautelar.
De facto se e certo que aos pais assiste o direito aeducac;ao e amanutenc;ao dos
filhos e igualmente certo que o Estado, por imperativo constitucional ea comunidade, por dever de solidariedade, tern de intervir quando, perante uma situac;ao de
perigo, os pais nao estao em condic;oes ou nao querem intervir ou ainda, por maioria de razao, quando sao eles pr6p1ios os causadores do perigo. 2
Estes pressupostos legitimadores implicam que a interve1wao seja norteada
pelos seguintes princfpios ordenadores:
- Intervenc;ao minima e salvaguarda do interesse superior cla crianc;a e do
jovem, o que significa que a acc;ao deve ser organizada de molde a interferir
o estritamente necessaria na sua vida e na das suas familias, atendendo prioritariamente as suas necessidades e interesses, sem prejuizo do respeito pelos
interesses legftimos e relevantes dos outros intervenientes.
- Estes dois princfpios tern como corolarios tres outros princfpios: o princfpio
da privacidade, o da intervenc;ao precoce eo da proporcionalidade e actualidade. lsto e, a intervenc;ao deve ser organizada de modo a respeitar a dignidade e a imagem das crianc;as, dos jovens e das suas famflias e a reserva das
2

No projecto da Lei de Promo~ao de Direitos e de Protec~ao de Crianr,;as e Jovens em Risco define-se a
situar,;ao de perigo para a crianr,;a e para o jovem "quando os pais ou os reprcscntantes legais ponham em risco
a sua scguran~a, saude, promor,;ao ou desenvolvimento, ou ainda quando esse risco resulta de acto ou omissao
de terceiros, da propria crianr,;a ou do jovem, a que os pais ou os representantes legais se nao oponham eficazmente.
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suas vidas privadas. Tal como deve ser iniciada logo que a situa~ao de perigo
e conhecida e que eesse perigo concreto, diagnosticado no momento em que
a decisao de agir e de como agir e tomada, que determina a medida e a adeqml~ao da interven~ao.
- 0 princfpio da prevalencia e o princfpio da responsabiliclade parental que se
traduzem na obrigatoriedade de privilegiar sempre que possfvel as medidas
de protec~ao que integrem ou reintegrem a crian~a ou o jovem na sua familia em detrimento de outras medidas, designadamente as de natureza institucional. Isto implica um grande equilfbrio e bom senso na aprecia~ao objectiva e individualizada das reais capacidades e potencialiclacles dos pais,
evitando-se as i nterven~oes excessivas que frequentemente concluzem apermanencia junto dos pais a "qualquer custo". Como coroh1rio importa que se
promova e active a responsabiliza~ao dos pais, envolvenclo-os na assump~ao
e na resolu~ao dos problemas dos seus filhos, o que cletermina que lhes seja
prestaclo o apoio aclequado, mesmo ao nfvel do acesso voluntario aforma~ao
para o melhor exercfcio clas suas competencias parentais.
-- 0 princfpio da subsidariedade, que privilegia a interven~ao da comuniclade e
da administra~ao, s6 se justificando a interven~ao jucliciaria quando se preveja a necessidade de limitar o poder paternal ou quando a interven9ao inicial resulta ineficaz.
Neste quadro a 16gica deste Direito Novo envolve a concep~ao de dois centros
de racionalidade para que o sistema seja coerente, operativo e eficaz.
Por um laclo importa que o Ministerio Publico veja refor~aclo o seu papel de
charneira e de intermecliario na arti cula~ao dos diversos niveis de interven~ao, a
comunitaria e aclministrativa, a das Comissoes de Protec~ao de Menores e a dos
Tribunais - a reestrutura~ao das Comissoes de Protec~ao de Menores dotando-os
de uma nova organiza~ao e dos meios que lhes permita o exercicio efectivo de
todas as suas competencias, e condi~ao essencial para a coerencia de todo o
sistema.
Por outro lado, eessencial que a interven~ao dos sectores do Estado corn competencia em materia de infancia e juventude, a quem cabe a organiza~ao das respostas sociais de natureza diversa, bem como a ac~ao clas entidades privaclas com
voca~ao para a soliclariedade social seja clevidamente articulada e coordenada tendo
em vista a racionaliza~ao dos meios e da propria interven~ao , para que nao se tome
excessiva e em consequencia abusiva.
A concep~ao de uma estrutura de concerta~ao, articula~ao, coordcna~ao e supervisao da interven~ao comunitaria e administrativa e da desenvolvida pelas Comislnlerrenr<io Social. 17118. 1998
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s5es de Protecc;ao de Menores eassim decisiva para o sucesso de urn sisterna concebido na 16gica que defendemos. 3
A concluir, urn Direito Novo assirn concebido deve realizar-se e desenvolver-se
tendo sernpre como objectivo final a conquista da Liberdade e da Dignidade da pessoa humana para todas as crianc;as e jovens particularmente para os mais desfavoreciclos, que e lugar comurn dizer-se e convem nao esquecer, sao tambem o futuro
que sonhamos.

AComissao Nacional de Protec~ao das Crian<;as e I ovens em Risco criacla pelo Decreto-Lei n.0 98/98,
de 18 de Abril, estiio cometidas atribui ~oes e competencias clesta natureza que estiio j<\ a ser clesenvolviclas atraves do seu orgao executivo, o fnstituto para o Desenvolvimento Social.
3
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