AS POLITICAS DE PROTEC<;AO AS CRIAN<;AS EM RISCO.
A APOSTA NA INTERVEN<;AO FAMILIAR
Paula Afonso *
A situayao psicossocial da infancia em Portugal e, ainda, urn campo corn algumas lacunas no domfnio do conhecimento cientffico, assim como a sociedade ainda
se mostra de certa maneira ambivalente entre a concepyao do que eeducar ou castigar. Contudo, assiste-se a uma progressiva viragem para determinados fen6menos
que a envolvem, nomeadamente, no que toca aos maus tratos infantis. A sensibilidade para este flagelo social nao deve escamotear a compreensao da construyao da
categoria da infancia inserida num processo lato de transformay5es s6cio-familiares
e mesmo no ambito da afectividade. A intervenyilo directa do Estado sabre os processes de sociabilizayao infantil contribufram igualmente para a mudan9a da concepyilo da infiincia. Deste modo, os objectives primorcliais clas polfticas sociais
desenvolviclas no campo da infancia centraram-se nas tentativas de diminuir as
incertezas da sobrevivencia e regular as praticas de socializavilo, resultando na
maior parte dos casos na desvalorizayao da famflia, retirando a crian9a do seu meio
tido como nao protector. Actualmente, assiste-se a um reverso nos objectives de
intervenyilo, consiclerando-se que o apoio a famflia maltratante passa a ser uma
aborclagem positiva para a superavilo das situa96es de maus tratos infantis. Surgem,
neste contexto, projectos inovadores em termos de metodologia, de que eexemplo
o Projecto de Apoio aFamilia e aCrian9a.
Num tempo caracterizado pelo primado do efemero e pelo confronto por vezes
desigual, entre valores e interesses, assiste-se a uma preocupante banalizayilo dos
comportamentos que induzem a uma "vivencia anti-famflia". E, neste contexto, que
deve ser analisada a pereniclade e a permanente instabilidade da institui9ilo natural
em que nasceu o homem, a familia.
*

Assistente Social, Projecto de Apoio aFamiliae aCrian~a - PAFAC.
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A familia e o primeiro e o mais marcante espa~o de realiza~ao, desenvolvimento
e consolida9ao da personalidade humana, no entanto a sua perten~a, enquanto
rnicro-sociedade de uma sociedade cornplexa, tem contribufdo para assimilar as
consequencias de um desgaste e as inciclencias resultantes das ideologias dorninantes de cada epoca e lugar.
Em virtude da industrializa~ao acelerada e da urbaniza9ao desregrada, a "grande
famfl ia", entendida como unidade de integra~ao e de sucessao no piano transgeraccional, nuclearizou-se numa familia conjugal, proporcionando aos seus rnembros a
vivencia de situa~oes de isolamento/sohdao, sentimentos comuns aos novos modelos familiares impostos pelas novas ideologias (farnflias rnonoparentais, reconstrufdas, etc.).
A horizontalidade cla comunica~ao entre pessoas da mesma gera~ao, a distinta
administra9ao do tempo de trabalho, de lazer, de forma~ao, entre outros, tornou a
famflia gradualmente mais dependente de outros sistemas de sociabilidade. A familia passou a concorrer com outros meios institucionais ou informais de ecluca~ao e
de forma~ao, perdendo o monop6lio na transmissao da informa~ao, na difusao de
valores e na expressao de comportamentos.
A disponibiliclade afectiva e intelectual entre os varios elementos da farnflia
passa a estar condicionada as exigencias da vida quotidiana, constituindo o trabalho
um fundamento de peso sobre o qual a famflia se vai edificando e mantendo a sua
estabilidacle. Deste modo, as actuais taxas de desemprego que avassalam muitos
pafses, clevem ser encaradas nao apenas como uma cloen~a econ6mica e social, mas
tambem familiar que apesar do aperfei~oamento dos sistemas de protec~ao social,
no que concerne as presta~oes substituti vas do trabalho perdiclo, encerra em si
mesmo uma 16gica de insucesso individual, com consequencias potencialmente
negativas para o equilfbrio da estrutura familiar.
Apesar da prosperidade sem precedentes que os progressos tecnol6gicos e a
globaJiza9a0 da produ~ao e das finan~as trouxeram a humaniclade, significativas
lacunas a nfvel relacional estenclem-se, numa rela~ao de causa-efeito, oncle um
numero not6rio de famflias se confrontarn com precarios vfnculos relacionais de
inclusao social e de pertencimento pessoal.
Ena fragilidade dos vfnculos relacionais, nas condicionantes da sociedade complexa a uma adequacla integra~ao social, que emergem determinadas disfuncionalidades que atingem detenninados grupos que por circunstancias adversas sao intitulados pela propria sociedade que os acolhe e vitima, como vulneniveis. As crian~as
e os jovens sao disto exemplo.
Quando a crian~a esta em risco, e porque o seu estado ou sua situa9ao encontram-se desaclequaclos, inconsistentes ou desequilibrados face ao seu destino e aos
objectivos de ser humano, pelo que se torna m·gente restabelecer o equilfbrio e a
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coerencia. Para tal, o Estado e a sociedade civil, em propor96es distintas de envolvimento, mediante condicionantes espa9o-temporais, tem procurado respostas
sociais as situa96es de risco que envolvem crian9as e jovens.
Ellen Key, pedagoga sueca, apelidou o seculo XX de "Seculo cla Crimwa", traduzindo a importancia que a infancia tomou a partir da l: Grande Guerra Mundial,
com o despertar para a problematica da protec9ao e defesa dos menores. Uma infancia de qualidade come9ou a constituir uma premissa indispensavel para que o aclulto
se realize pessoal, familiar e comunitariamente, indo ao encontro do que Armando
Leandro defendia como claro nu m seminario " .. . a famflia do futuro depende prevalecentemente do presente da crian~·a de hoje e determinara o futuro da crian{'a
do amanha" (Leandro, 1997: 9).
Ao longo dos anos a resposta encontrada para este flagelo social consistia na
retirada da crianya a familia maltratante, inicialmente a tftulo provis6rio, mas acabando com alguma frequencia por se tornar uma medida definitiva. Este tipo de
actua9ao conduz com frequencia a um corte das rela96es intra-famil iares da crian9a,
refor9ando os sentimentos de desvalorizayao e incompetencia dos pais, o que
alimenta por vezes uma violencia familiar mais persistente e extensa a outros elementos.
Com a "incapacidade" do Estado para assumir na totalidade as respostas as
demandas de uma sociedade complexa, emergem posturas recorrentes as solidariedades informais e mesmo naturais, revitalizando a fun9ao de proteq:ao da famflia
sobre uma 16gica de reciprocidade, calcada no valor de elm· e receber. Deste modo
os esquemas institucionalizados de resposta comeyam a ser refor9ados e/ou substitufclos pelas redes de solidariedade da sociedade civil e, aincla parcialmente, da
familia.
Num tempo em que, em Portugal, se assiste a um certo deslumbramento pelas
questoes relacionadas com a protec9ao da infancia, urge efectuar algumas reflexoes
sobre o papel de urn possfvel We(f"are Mix na resoluyao dos maus tratos infantis.

I. A Crian~a da Antiguidade ate ao seculo XX
A Hist6ria tem testemunhado epis6dios varios em que as crianyas, consideradas
seres "menores" sao vftimas das mais variadas atrocidades, em tempos remotos
sujeitas a adora9ao dos Deuses ou rejeitadas pelas suas deficiencias, hoje vftimas da
violencia de uma sociedade adoecida.
Hist6rias passadas narram epis6dios macabros como o direito dos pais de fazerem as crianyas passarem, a nascenya, por provas durfssimas de resistencia, para
determinar o seu direito de existir. Sujeitas a molestay5es ffsicas e psicol6gicas, as
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crian9as eram obrigadas a trabalharem em condi96es sub-humanas, podendo ser
vendidas, amputados os seus membros ou deformadas para faze-las pedintes.
Jc1 na Antiguidade registavam-se situa96es de sacriffcio de bebes em favor dos
Deuses, ou mesmo, o seu abandono como forma de eliminarem os portadores de
defeitos ffsicos. "(... )a hist6ria da infancia eum pesadelo do qual.w5 recentemente
come~·amos a acordaJ: Qucmto mais longe vamos na hist6ria, mais baixo e deficiente e o nfvel de cuidados para cam a injancia, maiores sao as probalidades de
morte, abandono, espancamento e abuso sexual (... )" (De Mause, 1991 - citado
por Soares, 1997: 39).
Na sociedade medieval, a inffincia era ignorada, nao havendo consciencia das
smts particularidades, logo, participava nos mesmos trabalhos e jogos que os adultos; a literatura ignorava-a ea pintura a representava como urn adulto em miniatura.
Neste contexto, a crian9a medieval aparece, muitas vezes, como uma mercadoria
susceptfvel de scr trocada e/ou venclida.
Segundo Philippe Aries, o seculo XVII e marcado por um novo valor que cclado
~~ infancia, corn a emergencia de urn sentimento familiar organizado em torno das
crian9as, tornando estes seres fn1geis objectos de deleito. Contudo, a fragiliclade e a
imbecilidade infantil continuavam a ser defendidas.
A filosofia de pensamento sobre a crian9a, entre os seculos XII eo seculos XVII,
clescreviam-na como um ser desprovido de natureza humana, pois era perversa e
carregada de pecado, logo, nao e de aclmirar que Aries tente tracluzir esse papel atribufdo as crian~as, citando hist6rias do sistema escolar europeu repletas de pniticas
de espancamento e abusos as crian~as por parte dos seus mestres. Ate ao seculo XV,
a violencia corporal era entendicla como uma autoridade mom1stica, sendo corn o
passar do tempo, embufda por um sentido de bestialidade e humilha~ao brutal.
0 infanticfdio, e mencionado frequentemente na Bfblia, sendo os exemplos mais
conhecidos aqueles que se referem amorte de crimwas orclenada pelo fara6. Na Alemanha, o infanticfdio foi comum ate ao seculo XVIII.
Para determinadas classes sociais, como a burguesia, especificou-se um novo
estatuto de crian~a, enquanto ser potencializador de urn futuro adulto. Emerge,
assim, aquilo que Aries chama de sentimento moderno de infancia, categorizando-se a infancia pela defini~ao e institucionaliza~ao das iclades que a compoem. Trata-se de clar uma especificidade a crian9a, distinta dos adultos, que uma vez que nao
se encontram preparadas pm·a a vida, devem ser submetidas a um "regime especial"
(Aries, 1960: 321).
Contudo, corn a Revolu9ao Industrial, algumas crian9as continuaram a ser
exploradas como adultos ao serem f01pclas a trabalhar longas horas em tarefas
muito pesadas e em condi96es mas; eram corn frequencia batidas, espancadas e
metidas em agua fria, como forma de puni9ao por nao trabalharem o suficiente.
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Esomente na seguncla metacle do seculo XVIII, sob a influencia do pensamento
de Jean Jacques Rousseau, precursor da pedagogia infantil, toma-se consciencia dos
direitos dos indivfduos mais fn1geis e exploraclos, passanclo-se a olhar para a crimwa
como uma pessoa, com valor proprio, dotada de potencialidacles, devenclo-se conhecer a sua natureza e necessidades, senclo comparada com um "bom selvagem"
(Chombart de Lawne e Feuerhahn, 1989: 329). Um espago social especial passa a
ser destinado as criangas, no quale ja possfvel salvaguardar algumas das suas necessidades e, logo, direitos.
Com o eclodir do seculo XIX, diversas ciencias comeqam a emergir, tais como
a pedagogia, a psicologia, a medicina social e infantil, entre outras, constituindo um
marco na compreensao da crianqa, como um sujeito distinto do adulto, logo vulneravel e carente de protecqao.
A imagem da crianqa, espelhada pelas artes medievais, como um adulto em
miniatura, comega a constituir um valor pertencente ao passado, contraria as novas
tendencias do seculo XX para uma consciencializaqiio sobre as crianqas como fontes humanas essenciais, cuja dimensao maturacional determinaria o futuro da socicdade (Calheiros, 1996).
Contudo, tal princfpio nao se tornou genericamente um imperative defendido
pela opiniao publica e/ou pelas organizagoes sociais, que poderiam dar resposta as
necessidades da crianga. Mas algum movimento comeqa a desenrolar-se no sentido
da defesa dos direitos da crianga, senclo ilustrativo o pioneirismo de Eglantyne Jebb,
ao fundar em 1914, o "Save the Children Fund International Union", organismo
fundamental na posterior promulgaqao da Declaragao de Genebra .
Progressivamente este movimento internacional foi senclo responsavel por uma
onda de sol idarieclade, sobretuclo, pelas crianqas vftimas dos custos das guerras dos
aclultos. Ap6s a Primeira Grande Guerra, as preocupaqoes com os direitos da
crianga parecem assumir maior relevo, face as graves concligoes em que as crian~as
passaram a estar sujei!as na sequencia do empobrecimento e cla destrui~ao cla
Europa no p6s-guerra. E, enHlo, proclamada a Primeira Declaragao dos Direitos da
Crianga, em Genebra de 1923. A versao desta Declara~ao e adoptada para a versao
portuguesa em 1927.
A Declaragao de Genebra faz referencia aos "sete deveres" cla humanidade para
comas crianqas, oncle estas sao colocadas em primeiro lugar ea sua necessiclade de
protecgao e de auxflio tornam-se imperatives suficientemente proclamados neste
clocumento.
Neste contexto, em 1946, e fundado o Fundo das Nagoes Unidas para a Infancia, ou seja, a UNICEF, com vista a atender as necessidades iminentes das criangas
da Europa e da China, em materia de ali mentos, medicamentos e vestmirio, no p6s-guerra. A UNICEF, enquanto organismo internacional, prosseguiu a sua acqao com
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programas no ambito da protec9ao ainfancia, destinando-se a concretizar o objectivo de melhoria das condi96es vivenciais das crian9as, numa dimensao mundial,
agindo no sentido de providenciar servi9os de saude, educa9ao, nutri9ao e bem
estar.
Coma aprova9ao da Declara9ao Universal dos Direitos do Homem, em 1948, e
ref01pda pelos pafses subscritores, a preocupa9ao com os direitos das crian9as, que
pelas suas necessidades especfficas, apelavam para um conjunto de direitos adicionais que dessem resposta a esta especificidade.
Desta postura, resulta em 1959, a Declara9ao dos Direitos da Crian9a, traduzida
num conjunto alargado de principios, sem contudo, exercer o mesmo peso em termos de for~a vinculativa junto dos Estados subscritores. A Declara9ao vem acrescentar aspectos inovadores ao anterior documento, nomeadamente direitos relacionaclos com a iclentidade.
Ultrapassa-se, assim, a mera consagn19ao a protec9ao das necessidades
primarias associadas asobrevivencia da crimwa, procurando-se defender o princfpio de que as crian9as tem direito ao melhor possfvel, em defesa do seu superior
interesse.
A comunidade internacional passa, assim, a mostrar-se gradualmente preocupada com a situa~ao global da crian~a, considerando-se a necessiclade de elaborar um texto mais alargado do contemplado pela Declara9ao de 1959. Solicita-se a
contempla9ao de novas dimensoes ao anterior documento, nomeaclamente o direito
da crian9a a tomada de decisao e o direito de assumir voz activa nos assuntos que
!he dizem respeito, atendendo, sobretudo, ao facto de que os direitos da crian9a nem
sempre mostram-se coincidentes com os dos adultos.
No seguimento desta inte1wao, a Pol6nia toma a iniciativa de apresentar um projecto de Conven9ao sobre os Direitos da Crian9a, que veio a ser aprovada em
Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em Setembro de 1990. A concep~ao da
crian9a ultrapassa, assim, os limites da posse dos seus guarclioes, para sublinhar a
necessidade da crian~a de ter uma infancia feliz e de se desenvolver de forma harmoniosa.
A Conven9ao e, cleste modo, o resultado de prolongadas negocia96es entre
representantes dos pafses com diferentes sistemas econ6micos e sociais, e distintos
enfoques culturais, eticos e religiosos. Demonstra, no entanto, uma consciencia global sobre as necessidades da crian9a quanto a um ambiente saudavel e seguro, a fim
de desenvolver de forma equilibracla as suas capacidades intelectuais, morais e espirituais.
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11. As Medidas de Protec<;ao aInfancia
Durante muitos seculos, as crian~as gozaram de escassos clireitos e a socieclacle
investia nos pais, total co nfian~a para educarem os filhos como queiram. Ter em
cons iclera~ao a perspectiva da crian~a. nao eram questoes que se colocasse.
Contudo, existiram na hist6ria alguns sinais de defesa das crian~as contra as
condi~oes em que viviam, e exemplo o imperador Liberio que ordenou a pena de
morte para quem sacrifica-se uma crian~a em Cm·tago (Aries, 1960).
Existem registos de que nos seculos V, VI e VII, em varios pafses europeus,
existiam orfanatos para crian~as abandonadas e ilegftimas que apesar de nao oferecerem as melhores condi ~oes, eles tiveram a sua importancia no estabelecimento
das primeiras polfticas de interven~ao social dirigidas as crimwas (Radbill, 1987
citado in Calheiros, 1996: 17).
Na amilise da evolu~ao hist6rica da interven~ao social com crimwas, a referencia ao mau trato s6 come9a a aparecer nos finais do seculo XIX, altura em que nos
Estados Unidos da America se reconhece a existencia da situa9ao de maus tralos
infantis (Giovannoni, 1989). A csta visibilidade social contribufram os reformadores sociais e iniciativas tais como as "Sociedades de Preven~ao cla Cruelclade com
as Crian~as", fundadas em Inglaterra e nos EUA, nos fi nais do seculo XIX com o
objective de apoiar o Estado na refonna e melhoria da educa9ao dos pais. Gradualmente mnna dimensao internacional, o mau trato come9a a ser iclentificado como
um problema social, indissociado a outros tipos de risco para as crian ~as.
Em Portugal, o trabalho de interven~ao desenvolvido pelas Miseric6rclias com
crian~as abandonaclas e maltratadas teve o seu infcio no seculo XVI a prop6silo cla
interven ~ao com os "enjeitados" (Calheiros, 1993). Tais obras estavam ligaclas aos
princfpios da caridade crista. 0 primeiro jardim infantil, em Portugal, surgiu em
1882, de igual modo a primeira legi sla~ao sobre creches surge no tempo da Monarquia, com o decreto de 14 de Abril de 1891 que estabelecia a obrigatoriedade das
fabricas com mais de 50 trabalhaclores do scxo feminino possufrem uma creche eo m
os necessarios requisitos higienicos.
Em 1911 , a defesa dos direitos cla crian9a toma visibilidacle com a cria~ao da
Primeira Lei de Protec~ao aInfancia. "A finalidade do diploma era niio s6 de preven~ao quanta aos males sociais que podiam conduzir aperversao e ao crime os
menores de 16 wws, coma tam.bem remediar os efeitos desses males" (Epifanio,
1997: 65). Na sequencia deste diploma, sao criaclas as Tutorias de Infancia, organizaclas por comarcas e destinadas a guardar, defender e proteger as crian9as em
perigo moral, desamparadas ou delinquentes.
Todo o movimento nacional na r.n Republica, no que toca as crian~as, nao era
inovaclor, antes o resultado das fortes influencias norte-americanas e inglesas de
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programas no ambito da protec9ao ainfancia, destinando-se a concretizar o objectivo de melhoria das condi9oes vivenciais das crian9as, numa dimensao mundial,
agindo no sentido de providenciar servi9os de sadde, educa9ao, nut.ri9ao e bem
estar.
Coma aprova9ao da Declara9ao Universal dos Direitos do Homem, em 1948, e
refor9ada pelos pafses subscritores, a preocupa9ao com os direitos das crian9as, que
pelas SLtas necessidades especfficas, apelavam para um conjunto de direitos adicionais que clessem resposta a esta especificidade.
Desta postura, resulta em 1959, a Declara9ao dos Direitos da Crian9a, t.raduzida
num conjunto alargado de princfpios, sem contudo, exercer o mesmo peso em terrnos de for9a vinculativa junto dos Estados subscritores. A Declant9ao vem acrescentar aspectos inovadores ao anterior documento, nomeadamente direitos relacionados com a iclenticlade.
Ultrapassa-se, assim, a mera consagra9ao a prot:ec9ao clas necessiclades
primarias associadas asobrevivencia da crian9a, procurando-se defender o princ:fpio de que as crian9as tem c\ireito ao melhor possfvel, em defesa do seu superior
interesse.
A comuniclade internacional passa, assim, a mostrar-se graclualmentc prcocupada com a situa9ao global da crian9a, considerando-se a necessidade de elaborar um texto mais alargado do contemplado pela Declara9ao de 1959. Solicita.. se a
contempla9ao de novas dimensoes ao anterior clocumento, nomeadamente o direito
da crian9a a tomada de decisao e o direito de assumir voz activa nos assuntos que
!he dizem respeito, atendendo, sobretuclo, ao facto de que os direitos da crian9a nem
sempre mostram-se coinciclentes com os dos adultos.
No seguimento desta intetwao, a Pol6nia toma a iniciativa de apresentar um projecto de Conven9ao sobre os Direitos da Crian9a, que veio a ser aprovada em
Novembro de 1989 e ratificacla por Portugal em Setembro de 1990. A concep9ao da
crian9a ultrapassa, assim, os limites cla posse dos seus guardioes, para sublinhar a
necessidacle da crian9a de ter uma infancia feliz e de se clesenvolver de forma harmomosa.
A Conve1wao e, cleste modo, o resultado de prolongaclas negocia9oes entre
representantes dos pafses com diferentes sistemas econ6micos e sociais, e distintos
enfoques culturais, eticos e religiosos. Demonstra, no en tanto, uma consciencia global sobre as necessidades da crian9a quanto a um ambiente saudavel e seguro, a fim
de desenvolver de forma equilibrada as suas capacidades intelectuais, morais e espirituais.
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II. As Medidas de Protec~ao aInfancia

Durante muitos seculos, as crianvas gozaram de escassos direitos e a sociedade
investia nos pais, total confianva para educarem os filhos como queiram. Ter em
consideravao a perspectiva da crian9a, nao eram questoes que se colocasse.
Contudo, existiram na hist6ria alguns sinais de defesa das crianvas contra as
condic;oes em que viviam, e exemplo o imperador Liberio que ordenou a pena de
morte para quem sacrifica-se uma crianva em Cartago (Aries, 1960).
Existem registos de que nos seculos V, VI e VII, em varios pafses europeus,
existiam orfanatos para crianvas abandonadas e ilegftimas que apesar de nao oferecerem as melhores condi96es, eles tiveram a sua importancia no estabelecimento
das primeiras polfticas de intervenvao social dirigidas as crianvas (Radbill, 1987
citado in Calheiros, 1996: 17).
Na analise da evoluc;ao hist6rica da intervenvao social corn crianc;as, a referencia ao mau trato s6 comec;a a aparecer nos finais do seculo XIX, altura em que nos
Estados Unidos da America se reconhece a existencia da situac;ao de maus tratos
infantis (Giovannoni, 1989). A esta visibilidade social contribufram os reformadores sociais e iniciativas tais como as "Sociedades de Preven9ao da Crueldade corn
as Crian9as", fundadas em Inglaterra e nos EUA, nos finais do seculo XIX com o
objectivo de apoiar o Estado na reforma e melhoria da educac;ao dos pais. Gradualmente numa dimensao internacional, o mau trato comeva a ser identificado como
um problema social, indissociado a outros tipos de risco para as crian9as.
Em Portugal, o trabalho de interven9ao desenvolviclo pelas Miseric6rdias com
crianc;as abandonadas e maltratadas teve o seu infcio no seculo XVI a prop6sito da
intervenc;ao com os "enjeitados" (Calheiros, 1993). Tais obras estavam ligadas aos
princfpios da caridade crista. 0 primeiro jarclim infantil, em Portugal, surgiu em
1882, de igual modo a primeira legisla(_(ao sobre creches surge no tempo da Monarquia, com o decreto de 14 de Abril de 1891 que estabelecia a obrigatoriedade das
fabricas eo m mais de 50 trabalhadores do sexo feminino possufrem uma creche eo m
os necessarios requisitos higienicos.
Em 1911 , a defesa dos direitos da crianc;a toma visibiliclade com a criac;ao da
Primeira Lei de Protec9ao aInfancia. "A jinalidade do diploma era nc7o s6 de preven~do quanto aos males sociais que podiam conduzir aperversdo e ao crime os
menores de 76 anos, coma tambim remediar os efeitos desses males" (Epifanio,
1997: 65). Na sequencia deste diploma, sao criadas as Tutorias de Infancia, organizadas por comarcas e destinadas a guardar, defender e proteger as crian9as em
perigo moral, desamparadas ou delinquentes.
Todo o movimento nacional na r.a Republica, no que toca as crian9as, nao era
inovador, antes o resultado das fortes influencias norte-americanas e inglesas de
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assistencia a infancia e das defini~oes legais de abuso infantil que come~aram a
emergir a partir de 1910, em que os pais sao identificados como capazes de exibirem comportamentos moralmente repressivos que colocam em perigo a vida da
crian~a. Consideradas dependentes, as crian~as em risco moral eram colocadas em
orfanatos ou famflias, onde aprendiam um oficio, como principio de edtJCa~ao para
a vida futura em sociedade.
Com a implementa~ao polftica do Estado Novo, este nao tende para um "Welfare State" , antes edifica-se na base de um Estado Corporativista. A famflia eexaltada, enquanto responsavel pelas sequelas da Questao Social, considerando-se que
esta derivava da falta de "ciencia" das maes. Paralelamente, neste periodo, a situa~ao da infancia come~a a ser vislumbrada pelos interventores sociais a partir da
influencia dos modelos psiquiatricos, que torna visfvel a existencia de patologias na
familia e na crian~a. 0 entao Ministerio da Saude e Assistencia passa a definir a
infftncia como um sector prioritario de interven~ao, incrementando uma polftica de
protec~ao e de educa~ao perspectivada em termos cducacionais e sociais. Tal polftica leva a concretiza~ao de medidas que procuravam restituir a cria<_;ao de creches
e jardins infantis, assim como, instalar estabelecimentos pr6prios para a educa<;ao
de crian<;as deficientes.
Com a Revolu9ao de 74, os problemas sociais existentes no pafs sao postos em
evidencia e os problemas do bcm estar social passam a ser encarados de uma forma
nova pelo poder polftico.
A rela~ao de dependencia do social face ao econ6mico, a prevalencia do publico
sobre o privado, a sectoriza~ao das polfticas sociais, assim como, a falencia da
16gica de financiamento do sistema de protec~ao social conduziram ainstabilidade
da solidariedade institucional. A estrutura familiar tende a desorganizar-se e os
encontros internacionais passam a reflectir sobre esta questao e a sua associa~ao aos
quadros psico-patol6gicos da crian~a. As crian~as sao, assim, tomadas como um
dos grupos sociais mais vulneraveis.
A legisla~ao portuguesa, nomeadamente a Lei 4/84 de 5 de Abril que estabeleceu o sistema de Segurmwa Social portugues, consagra principios importantes em
favor cla crian~a e dos seus progenitores.
Em suma, sucessivas mediclas de protec~ao ainfancia tem vinclo a emergir de
um processo de evolu~ao associado as transformayoes estruturais na sociedade.

HI. Tendencias das Politicas de Proteq;ao as

Crian~as

e Jovens em Risco

0 fen6meno social crianr;as em risco integra um leque de situa~oes que graclualmente tem vindo a se enquadrarem nas concep~oes dominantes da infancia e
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II. As Medidas de Protec~ao aInfancia

Durante muitos seculos, as crian~as gozaram de escassos direitos e a socieclade
investia nos pais, total confi an~a para educarem os filhos como queiram. Ter em
considera~ao a perspectiva da crian~a, nao eram quest6es que se colocasse.
Contudo, existiram na hist6ria alguns sinais de clefesa das crian~as contra as
cond i~6es em que viviam, e exemplo o imperador Liberio que ordenou a pena de
mo1te para quem sacrifica-se uma crian~a em Cartago (Aries, 1960).
Existem registos de que nos seculos V, VI e VII, em varios pafses europeus,
existiam orfanatos para crian~as abandonadas e ilegftimas que apesar de nao oferecerem as melhores condi~oes, eles tiveram a sua imporUlncia no estabelecimento
das primeiras polfticas de interven~ao social dirigidas as crian~as (Radbill, 1987
citado in Calheiros, 1996: 17).
Na analise da evolu~ao hist6rica da interven~ao social corn crimwas, a referencia ao mau trato s6 come~a a aparecer nos finais do seculo XIX, altura em que nos
Estados Unidos da America se reconhece a existencia da s itua~ao de maus tratos
infantis (Giovannoni, 1989). A esta visibilidade social contribufram os reformadores sociais e iniciativas tais como as "Sociedades de Preven~ao da Crueldade corn
as Crian~as", fundadas em Inglaterra e nos EUA, nos finais do seculo XIX corn o
objectivo de apoiar o Estado na reforma e melhoria da ed uca~ao dos pais. Gradualmente numa dimensao internacional, o mau trato come~a a ser identificado como
um problema social, indissociado a outros tipos de risco para as cri an~as .
Em Portugal, o trabalho de interven~ao desenvolvido pelas Miseric6rdias com
crian~as abandonadas e maltratadas teve o seu infcio no seculo XVI a prop6sito da
i nterven~ao com os "enjeitados" (Calheiros, 1993). Tais obras estavam ligadas aos
princfpios da caridade crista. 0 primeiro jardim infantil, em Portugal, surgiu em
1882, de igual modo a primeira legisla~ao sobre creches surge no tempo da Monarquia, com o decreto de I4 de Abril de 189 I que estabelecia a obrigatoriedacle das
fabricas eo m mais de 50 trabalhadores do sexo feminino possufrem uma creche com
os necessarios requisitos higienicos.
Em 19 11 , a defesa dos direitos da crian~a toma visibilidade corn a cria~ao da
Primeira Lei de Protec~ao aInfancia. "Afinalidade do diploma era nclo s6 de preven~clo quanta aos males sociaL~ que podiam conduzir aperversclo e ao crime os
menores de 16 anos, como tamhem remediar os efeitos desses males" (Epifanio,
1997: 65). Na sequencia deste diploma, sao criadas as Tutorias de Infancia, organizadas por comarcas e destinadas a guardar, defender e proteger as crian~as em
perigo moral, desamparadas ou delinquentes.
Todo o movimento nacional na 1." Republica, no que toca as crian~as, nao era
inovaclor, antes o resultado das fortes influencias norte-americanas e inglesas de
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juventude. A construc,:ao da categoria da infancia deve ser compreendida na sua
inserc,:ao num processo lato de u·ansformac,:oes sociais, associadas as modificac,:oes,
decorridas e em curso no ambito da famflia e dos sentimentos.
No nosso pafs, o estudo da problematica das crianc,:as maltratadas passa a ser
alvo de uma maior atenc;ao a partir dos anos 80, coexistindo desde sempre concei··
tos ambivalentes sobre o que eeducar ou castigar uma crianc;a, variando consoante
os perfodos hist6ricos e sociais, assim como segundo os diferentes estratos s6cio-culturais. A mudanc;a da concepc;ao de infancia foi, igualmente, reforc;ada pela
intervenc;ao directa do Estado sobre os processos de socializac;ao infantil.
A intervenc,:ao do Estado no campo da infancia implicou o estabelecimento de
direitos sociais, assim como o estabelecimento de uma burocracia que garantisse a
aplicac;ao destes. Deste modo, os objectivos primordiais das polfticas sociais desenvolvidas no campo da infancia e juventude centraram-se nas tentativas de diminuir
as incertezas da sobrevivencia e regular as pn1ticas de socializac,:ao, procurando dificultar a reproduc;ao aut6noma dos modelos culturais considerados pato16gicos.
A implementac,:ao das polfticas sociais teve, para alem de 6bvios ganhos na melhoria das condic,:oes de vida das crianc;as, consequencias no desenvolvimento de situac,:oes de exclusao social.
0 fen6meno da violencia domestica e, nomeadamente, das crianc;as maltratadas
resulta, em parte, da actuac,:ao de processos estruturais de exclusao social sobre
determinadas camadas sociais. Contuclo, a actuac,:ao destes mecanismos de exclusao
possui repercussoes mais profunclas, contribuindo para fen6menos de desagregac;ao
social, assim como facilita a reproduc;ao do ciclo de pobreza.
Exclufdas e marginalizadas, as crianc;as maltratadas sobrevivem dentro de um
contexto de constrangimentos e adversidades que, caso nao seja alterado, constituini
o quaclr·o de referencia para o seu processo de crescimento e maturac;ao.
A intervenc;ao das instituic,:oes ligadas ao Estado e/ou das instituic,:oes particulares de solidariedade social tem vindo a considerar como objectivo a "normalizac,:ao"
das suas pn1ticas de modo a torm1-las socialmente aceitaveis, no entanto, tal choca
muitas vezes com os contextos adversos em que estas crianc;as se encontram inseridas, assim como as pr6prias experiencias por estas vivenciadas.
A maioria das intervenc,:oes no ambito das crianc;as em risco clefendia a retirada
a famflia a tftulo provis6rio, acabando por se tornar numa meclida definitiva. 0 contacto dos servic;os com as familias maltratantes cessava com a colocac,:ao da crian~a
numa instituic,:ao, "amputando", deste modo, as rela~oes inu·a-familiares daquela
crianc,:a. Essa tentativa de rompimento das "rafzes" provoca alguns inconvenientes,
nomeadamente na imposic;ao de culpas sistematicas aos adultos cuidadores, impedindo-os de participar num processo de mudan9a. Por outro lado, ao retirar uma
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cri an~a

a sua familia clois aspectos poclerao percler-se, isto e, o reconhecimento

de que:
- cleterminaclas condi~oes sociais provocam nas famflias nfveis de mal estar,
relacionados com certos funcionamentos que encorajam a violencia domestica/social;
- a situa~ao de maus tratos infantis ocorrem com diferentes progenitores, nao
sendo possfvel identificar uma tipologia moclelo para pais maltratantes.
Delimitar o universo de crian~as privadas do seu meio familiar natural, por circunstancias associaclas a sua concli~ao de risco etao complexo quanto a sua defini~ao. Toclavia, em Portugal cakula-se que o Sistema de Seguran~a Social acolha,
neste momento, 13.500 crian ~as e jovens desproviclos de meio familiar adequado,
dimensao a que se vcm juntar os cerea de 900 acautelados pelas instit ui~oes do
Ministerio da Justi~a ... outras estarao em vias de pertencerem a outra famfJia-·
-adop~ao, e aincla resta todo aquele universo de crian~as que nao foram aincla abrangidas por qualquer interven9ao social.
A interven~ao no ambito das crian~as em risco tem sido delegacla essencialmente a dois p6Jos clas polfticas sociais: por um !ado, a Acl;aO Social, enquanto
mecanismo de resposta a problemas de ruptura econ6mica e social, cuja resolu~ao
nao e abrangida por outros mecanismos de protec~ao, traduzindo-se no acesso aos
servi~os sociais pela popula~ao utente em situa~ao de exclusao social.
Por outro !ado, o sistema de Justil;a de Menores que face a esta problematica e
tendo em conta a incapacidacle manifesta dos pais para assegurarem o equilfbrio
global, e necessario para o desenvolvimento saudavel dos seus filhos, tern poderes
para intervir e "salvar" a crian9a. Contuc!o, a Justi~a de Menores confronta-se com
o facto de que ao delimitar e restringir a interven~ao ao indispensc1vel para garantir
o bem estar global do menor, incorrer no risco de uma intrornissao excessiva na
esfera da vida privada e familiar, pondo em causa uma pressuposta capacidade de
autonornia e liberdade. Deste modo, algumas interroga~oes tem sido levantadas
quanto a interdisciplinariedade, existente ou omissa, entre os programas de protec~ao a crian~a maltratada existente, entre a Ac~ao Social e a Justi~a de Menores.
Apesar da ideia de que os maus tratos infantis ocorrem apenas em famflias tidas
como marginais, o fen6meno e identificavel em qualquer nfvel social, sendo de
salientar que um dos identificadores que frequentemente nos leva a identificar tais
sittJa~5es de risco para as crian~as ea reincidencia transgeraccional dos maus tratos
infantis: crian~as maltratadas serao potenciais pais maltratantes.
"Os grupos que, por vcirias circunstancias, encontraram maior pobreza de referencias na gera~ao dos pais e cresceram em condit;i.Jes mais carenciadas a nivel
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qfectivo e/ou 1nais desprotegidos a nfvel material, encontram-se numa situaftiO de
sofrimento interior que os leva a comportamentos negativos e marginalizantes-disfuncionais" (Seabra Diniz, 1996).
As famflias repetem-se, sendo as de mcios s6cio-econ6micos desfavoraveis
mais "detectaveis" enquanto geradoras de risco, na medida em que chegam aos servigos sociais locais por inumeras e adversas razoes, que por vezes conduzem a identificagao pelos organismos sociais de outras situagoes problematicas.
Muitas das famflias maltratantes recorrem aos servigos locais de Acgao Social,
adoptando estrategias de sujeigao e reclamando o direito de ajuda, cujo ciclo de
dependencia vai, de forma gradual, tornando-se intenso. Atraves dessa rela9ao instituigao-utente, alguns servi9os vao tendo oportunidade de intervir e investir nos
elementos mais novas, ou seja, na gera9ao seguinte, procurando atraves de programas especfficos romper coma situa9ao de risco.
No entanto, tais programas nem sempre conseguem romper com as situa96es
consideradas cr6nicas c mesmo se adaptarem arealidades psicossociais muito especfficas, para alem da existencia de uma camada social que nao adopta uma postura
de assistidos, nao recorrendo as instituigoes, sendo portanto "ocultas" para os servigos as suas vivencias quotidianas, assim como eventuais sit:uagoes de risco. Tais
situagoes acabam, em alguns casos, por chegar ao campo da Justi9a de Menores,
unico agente social com legitimidade para limitar 0 poder paternal.
Quer a intervengao da Acgao Social, quer a ac9ao mais formal da Justiga em
materia de crian9as em risco, tais medidas tem sido alvo de um processo de evolu-9ao associada atransformagoes estruturais na sociedade. Embora, nos ultirnos anos,
seja defendida uma interven9ao baseada na interdisciplinariedacle e abrangendo
uma postura de preven9ao trifacetada, nem sempre na pratica tal tem sido possivel.
Actualmente assiste-se a uma mudan9a de modelos te6rico-metodol6gicos, por
parte de um lobby de tecnicos, sobretudo no que respeita a metodologia de intervenyao baseada no princfpio da institucionaliza9ao, considerando-se que o apoio a
famflia maltratante pocle ser uma abordagem positiva para a supera9ao das situagoes
de maus tratos infantis.
0 Estado e a sociedade tem conjugado alguns esfor9os no sentido de potencializar uma polftica integrada e eficiente de protec9ao clas crian9as e jovens em risco,
cuja interven9ao do Estaclo seja minima na esfera da autonomia e autodeterminayao
dos destinatarios de forma a promover a insergao clestes num processo de reconhecimento da cicladania.
Surgem, nos dias actuais, alguns projectos inovadores em termos de metodologias e estrategias de intervengao que sera importante nao ignorar; sao exemplo:
Comissoes de Protec9ao de Menores, Projecto de Apoio a Familia e aCrianga, Projecto Ser Crimwa, Adop9ao 2000, etc.
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IV. 0 PROJECTO DE APOIO AFAMILIAE ACRIAN<;A: a aposta na
redu~ao da institucionaliza\ao da crian\a
A perpetua~ao de um verdadeiro ciclo de violencia tern sido alvo de numerosos
estudos baseados num princfpio cientffico de que "hoje filhos maltratados, no futuro
potenciais progenitores rnaltratantes", atendendo que a maior parte dos pais maltratantes nao beneficiaram de experiencias infantis estruturantes, crescendo sob o
medo do abandono, dos maus tratos, da inseguran~a, assistindo a uma violencia
familiar que facilmente torna-se uma heran~a transgeraccional.
Aos comportamentos violentos assimilados da experiencia de vida passada, juntam-se as frustra~oes e dificulclades da vida quotidiana, marcadas por vezes por ausencias das condi~oes mfnimas de vida - condi~oes habitacionais deficientes, precariedacle !aboral e desemprego, dificulclades econ6micas e de saude, isolamento social, ...
Tendo em conta a necessidacle cle romper corn a perpetua~ao do ciclo cle violencia familiar atraves de uma ac~ao pedag6gica junto destas famflias, e atenclendo a
importancia de um suporte cle interven~ao interdisciplinar e intersectorial, ani ..
culada e flexfvel, o Conselho de Ministros criou em Resolu~ao n. 0 30/92 de 18 de
Agosto, o PROJECTO DE APOIO AFAMILIAE ACRIANc;A.
Trata-se de um projecto interministerial de ambito nacional (Porto, Coimbra,
Lisboa, Evora e Faro) para o apoio psicossocial ~~ crian~a maltratada e/ou negligenciada e a sua famflia, com vista a que esta ultima organize-se e evolua de forma
equilibrada no sentido de desempenhar as suas tarefas parentais de forma satisfat6ria. 0 apoio proposto apenas epossfvel atraves da articula~ao e integrac.:ao das interven~oes de todos os servi~os que a nfvel nacional e local possam e devam estar
implicados na supera~ao da situa~ao de risco para a(s) crian~a(s) e de alguma forma
envolvidos na formulac.:ao e execu~ao de polfticas que incidam sobre esta problematica. 0 objectivo base para o trabalho proposto e REDUZIR A INSTITUCIONALIZAc;Ao DA CRIANc;A.
A popula~ao que beneficia do Projecto e a seguinte:
- crian9as maltratadas, vftimas de violencia ffsica e/ou psfquica no seio da
familia, referenciaclas pelas urgencias pediatricas dos hospitais centrais e as
referenciaclas pelo Servi9o Telef6nico de Emergencia do PAFAC;
- famflias maltratantes, tidas como cronicamente disfuncionais ou em crise,
onde a vivencia da violencia faz parte do seu quotidiano.

0 PAFAC tem como suporte tecnico o funcionamento de duas valencias de
interven~ao:

- Equipas M6veis de Interven~ao na Crise (EMIC'S)
- Equipas Psicossociais de Interven~ao Familiar (EPIF'S)
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EQUIPAS MOVEIS DE INTERVEN<;:AO FAMILIAR
-

Servi~o

Telef6nico de Emergencia- Crian~a Maltratada

A Linha de Ernergencia permite acomunidade em geral a sinaliza~ao , via telefone, de situa~oes de rnenores vftirnas de mans tratos que requeiram interve1wao
urgente ou encaminharnento. Igualrnente perrnite orientar os apelantes para os servi~os competentes em situa~oes fora do ambito de interven~ao da EMIC.
Por outro !ado, ao viabilizar as situa~oes em que haja menores em perigo de vida
ou risco ffsico, psicol6gico ou social irninente por ausencia, incapacidade ou irresponsabilidade de quem detem por direito ou de facto a guarda do menor, permite
delinear uma interven~ao por parte da Equipa M6vel. Este servi~o e assegurado por
voluntarios com forma~ao especffica para tal.
- Equipas M6veis de lnterven~·ao na Crise
As Equipas M6veis intervem em s itua~oes dos menores sinalizados na Linha de
Emergencia, articulando com os servi~os locais competentes e negociando projectos de interven~ao familiar para acompanhamento posterior dos casos referenciados
atraves da linha telef6nica.
EQUIPAS PSICOSSOCIAIS DE INTERVEN<;:AO FAMILIAR
As Equipas Psicossociais visam assegurar o acompanharnento psicossocial das
situa~oes de risco de menores sinalizadas pelos Nucleos Hospitalarcs, em estreita
articula~ao coma rede prirnaria e secundaria; por vezes sao alvo de acompanhamento, as situa~ocs sinalizadas pelos Centros de Saucle e pelas EMIC's.
A nfvel nacional, o Projecto tern como suporte e gm·ante do funcionamento deste
tipo de interven~ao urn total de 15 EPIF'S compostas por dois tecnicos (assistente
social ou psic6logo e educador social).
Cabe as EPIF' S:
Efectuar a avalia~ao diagn6stica da situa~ao familiar, identificando os seus problemas centrais e os determinantes destes, cornpreendendo dificuldades e reconhecendo as potencialidades rnais mobilizaveis;
- Promover urna melhor integra~ao social das famflias, atraves de uma ajuda
domiciliaria directa e continuada e de urn apoio na utiliza~ao dos rccursos da
comunidade (saude, educa~ao, ac~ao social, autarquia, ... );
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Proporcionar formas alternativas de funcionamento familiar;
- Estabelecer com a famflia um rela~ao de confian~a e suporte que !he permita
desempenhar um papel de agente de mudan~a;
- Promover o fortalecimento dos la~os familiares;
- Facultar afamilia informa~ao util para que consiga viabilizar as solw;oes que
pretende;
- Promover a rnelhoria do exercicio das fun~oes parentais, corn particular aten~ao nas de protec~ao;
- Estimular a dinamica interpessoal pai-filhos;
- Proporcionar a vivencia de experiencias positivas em contextos diversos;
- Pro mover a realiza~ao de reunioes inter-servi~os corn a participa~ao da familia, corn vista a avalia~ao do progresso e a reformula~ao do projecto de interven~ao, de acordo com os resultados alcan~ados .
Pressupostos de interven~ao:
- os maus tratos infantis sao sintoma de disfun~ao familiar;
- a interven~ao visa refor~ar as capacidades da familia para concretizar as solu~oes que deseja, para satisfazer as suas necessidades e solucionar os seus problemas;
- - abordagem sistemica da famflia no contexto das suas rel a~oes intra e extra
familiares.
ALGUMAS CONSIDERA<;f>ES FINAlS ...
Interrogar-nos sobre a origem e a natureza dos direitos da crian~a, do seu estatuto pessoal e social e confrontanno-nos corn o processo de maturidade da sociedade, constituindo, contudo, a forma adequacla de reflexao e delinea~ao de politicas
respeitantes as crimwas, que possam ser desenvolvidas com eficacia, sendo para tal
urgente e necessaria a mudan~a de mentalidades que produzam efeitos praticos.
Para tal, e necessaria haver urn equilibrio entre o proteccionismo exacerbado e a
permissividade total.
Apesar de vulneraveis a perigos varios, a crian~a necessita de ser acautelada de
uma protec~ao prolongada, promotora de dependencia e inibidora de um eventual
poder da crian~a, logo, com significativas implica~oes no seu desenvolvimento.
A Hist6ria tem testemunhado epis6dios varios em que as crian~as, consideradas
seres "menores" sao vftimas das mais variadas atrocidacles, em tempos remotos
sujeitas a adora~ao dos Deuses ou rejeitadas pelas suas deficiencias, hoje vftimas da
violencia de uma sociedade adoecicla.
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0 seculo XIX caracterizou-se, segundo Aries, por uma sociedade dominada pela
trilogia da pedagogia, do amor e da moral, em que a crian9a toma um lugar de destaque. Mas e somente em pleno seculo XX, que certos profissionais tomam consciencia das dimens6es aterrorizantes que tomavam as posturas de autoritarismo e de
posse das crian9as face aos adultos.
Neste contexto e atendendo a preocupa96es de natureza etico-social, emergem
varios documentos com can'icter vinculativo quanto aos direitos da crian9a, tendo
em conta o seu superior interesse.
Percorremos um longo caminho ate que a infancia passasse a ocupar um espa9o,
ainda que insipiente, nas agendas polfticas e econ6micas. No fun do "... enecessaria ser arquitecto do futuro, desenhar o futuro, avaliando as oportunidades e recursos existentes e adaptando as acr;oes de visibilizar;iio dos direitos da crianr;a para
lhes dar uma resposta." (Rodrigues, 1994: 60).
Os interventores sociais deverao funcionar como motores de alerta e consciencializayao das instancias polfticas e do publico no geral. Tambem as crian9as devem
to mar consciencia do conjunto dos seus direitos, e consequentemente das suas necessidades e posi96es com vista que as respostas sejam adaptadas a realidade vivida.
Em Portugal, encontra-se em curso, uma reforma do sistema de protec9ao das
crian9as e jovens em risco, consequentemente de um processo global de profunclas
transforma96es sociais. Procura-se que tal reforma assuma uma dimensao global,
com uma participa9ao activa das instancias situadas ao nfvel interministerial e
comunitario. A titulo particular, considero que este processo passani tamb6n pela
necessidade de contempla9ao de uma polftica integrada de protec9ao e pela aposta
nos programas de interven9ao precoce, tendo sempre presente que a garantia da
defesa e execu9ao dos direitos dos pequenitos deve ter por pilares os princfpios de
subsiclariedacle, interdisciplinariedade e transectoriedade.
Tudo eom vista a que haja "... uma busca dial6gica dos valores e sua transmissiio na educar;iio para uma cidadania activa que recuse a violencia coma modo de
resolurcio dos conflitos." (Leandro, 1997:18).
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