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Um exemplo: “Cinco crianças estão 

abrangidas por medida de colocação 

em instituição há cerca de dez anos e 

nunca foram ouvidas.” Outro exem-

plo: “A criança revelou que estava 

feliz — na ‘sua’ família, no seu ‘pedaço 

de céu’.” O tribunal tardou a ouvi-la. 

Insistia na adopção, apesar de ela já 

ter tido duas más experiências. Quan-

do nalmente a ouviu, já com 15 anos, 

entendeu que estava bem na família 

de acolhimento. 

Helga Castro mergulhou nos pro-

cessos tutelares cíveis a correr nas 

secções de família e menores de qua-

tro comarcas do Norte do país e con-

cluiu que o espaço da Justiça é “per-

petuador de uma cultura endémica 

de não participação e violador dos 

direitos das crianças, na medida em 

que não ouve, não escuta e não con-

sidera os contributos prestados por 

elas”. 

Oriunda de Trás-os-Montes e a 

fazer doutoramento em Estudos da 

Criança na Universidade do Minho, 

Helga Castro optou pelas comarcas 

de Braga, Bragança, Viana do Castelo 

e Vila Real. Não era só a proximidade 

— também a possibilidade de traba-

lhar os binómios litoral/interior, urba-

no/rural, instância local/instância 

central, competência especializada/

competência genérica. 

Para perceber como a Justiça pensa 

a criança, a investigadora seleccionou 

todos os processos de adopção, todos 

os de entrega judicial, todos os de 

apadrinhamento civil. E cinco por 

cada ano de promoção e protecção. 

E outros tantos de regulação das res-

ponsabilidades parentais. Decorria o 

ano judicial 2014/2015 e havia proces-

sos a decorrer desde 1999. Acabou 

com 446, alguns com mais de mil 

páginas. 

Os números não deixam espaço 

para dúvidas: “Num total de 728 crian-

ças envolvidas nos 446 processos 

judiciais analisados, apenas 21% são 

Investigação feita nas comarcas de Vila 
Real, Bragança, Braga e Viana do Castelo 
conclui que só um quinto das crianças 
tem oportunidade de se expressar nas 
secções de família e menores

Acontece uma criança ser ouvida num processo-crime e não o ser no processo de regulação das responsabilid

participantes em 34% dos processos 

englobados na amostra.” Estes valores 

correspondem apenas a audição e 

participação das crianças que emerge 

de convocatória judicial determinada 

por um magistrado. Mesmo assim, 

parece-lhe “pouquíssimo”.  

Há muito quem argumente que 

conceder à criança o direito de 

expressar a sua perspectiva, a sua 

opinião, o seu desejo é sujeitá-la a 

stress, a informação inapropriada à 

idade, a con ito familiar ou a outros 

danos. “É como se se acreditasse que 

vivem numa redoma”, lamenta. “Elas 

vivem a negligência, o abuso, o mau 

trato, mas não podem dizer com 

quem querem morar? Elas estão na 

origem da acção. Elas vão ser afecta-

das pela decisão.” 

Acontece uma criança ser ouvida 

num processo-crime e não o ser no 

processo de regulação das responsa-

bilidades parentais. Para ilustrar o 

quão absurdo isso pode ser, dá o 

exemplo de um pai que estava preso 

e que, por ordem do Tribunal de 

Família, recebia visitas regulares das 

três crianças. Só quando a mãe se 

queixou que as ameaças continuavam 

é que o juiz percebeu que estava a 

forçar uma criança alvo de abuso a 

visitar o abusador. 

A idade não deve prender 
A Convenção dos Direitos da Criança 

estipula que “os Estados garantem à 

criança com capacidade de discerni-

mento o direito de exprimir livremen-

te a sua opinião sobre as questões que 

lhe respeitem”. A legislação nacional 

só obriga os tribunais a ouvir as crian-

ças a partir dos 12 anos. Antes disso, 

cabe ao magistrado decidir ouvir ou 

não. Nas secções estudadas, a média 

de idades de audição situa-se nos 12-

13. A “moda” estatística, em todas as 

secções, é 16. 

Quando Helga Castro vai a confe-

rências ou congressos, a propósito da 

sua tese de doutoramento sobre a 

participação das crianças nos proces-

sos judiciais, argumenta que não 

importa a idade, mas a maturidade e 

as circunstâncias. E há sempre quem 

lhe diga que “as crianças mentem, 

constroem, efabulam”. E ela retor-

que: “E os adultos não?” 

Na análise dos processos, encon-

trou crianças muito novas com ideias 

muito claras. Eis um exemplo: “Ques-

tionado sobre a relação com a mãe e 

como estruturar os contactos entre 

ambos, a criança, com 10 anos, res-

ponde: ‘Já esqueci no meu coração, 

agora só quero esquecer na minha 

cabeça.’ ” 

Condições diferem 
“Não é a idade que nos deve pren-

der”, sustenta. “É saber se aquela 

criança é ou não capaz de compreen-

der o que se está a passar e o que se 

vai passar, sendo certo que o sistema 

não está preparado para a participa-

ção das crianças”, prossegue. “Como 

é que a criança pode fazer este per-

curso sem que isso a vitimize? Devia 

ser por aí.” 

É inegável que a ida a tribunal pode 

ser stressante, exigente e até intimi-

datória para qualquer criança. Pri-

meiro, os espaços não estão adapta-

dos às suas características. Depois, as 

crianças “não são su cientemente 

acolhidas, informadas e apoiadas 

quando participam”. Por último, mui-

tos adultos, incluindo os magistrados, 

“não têm formação ou competência 

para as ouvir”. E raramente chamam 

quem saiba fazê-lo. 

Há muito que se desencoraja a pre-

sença de crianças em sala de audiên-

cias — “em virtude da disposição do 

espaço, da hierarquia que estabelece, 

da centralidade que acentua, do dis-

tanciamento que impõe”. No territó-

rio em estudo, nem uma secção tinha 

ainda salas adaptadas. Numa, eram 

ouvidas num espaço exíguo ao lado 

do Ministério Público. Noutra, nos 

gabinetes dos magistrados. Noutra, 

nos gabinetes ou em videoconferên-

cia. Noutra, na sala de audiências. 

Nem todos têm o mesmo acesso à 

Justiça. E isso também se vê pelos 

Há sempre quem 
lhe diga que “as 
crianças mentem, 
constroem, 
efabulam”. E Helga 
Castro retorque:  
“E os adultos não?

Tribunais tomam decisões sobre 
crianças ouvindo-as pouco

Justiça
Ana Cristina Pereira
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Dar a uma criança oportunidade de 

expressar a sua perspectiva, a sua 

opinião, os seus desejos não é igual a 

deixá-la decidir. Os magistrados 

ouvem muito poucas vezes as crian-

ças nos processos que correm nas 

secções de família e menores do Nor-

te do país, mas quando o fazem ten-

dem a valorizar o que ouvem. 

É uma das conclusões da tese de 

doutoramento em Estudos da Crian-

ça – O tempo da infância no (s) tempo 

(s) da justiça: uma análise do exercício 

dos direitos de participação das crian-

ças nos processos judiciais – que Helga 

Castro defendeu na Universidade do 

Minho no ano passado. Analisou 446 

processos que corriam no ano judicial 

2014/2015 nas comarcas de Vila Real, 

Bragança, Viana do Castelo e Braga. 

E veri cou que apenas 21% das 728 

crianças envolvidas participaram em 

34% dos processos. Construiu uma 

escala para medir a relação entre os 

contributos e a ponderação que 

mereceram no processo de tomada 

de decisão. E concluiu que 73% dessas 

decisões re ectem um impacto alto 

e muito alto. 

A realidade não é igual nas quatro 

secções estudadas. Duas são consis-

tentes. Outras duas ora valorizam 

muito, ora pouco o que as crianças 

dizem, quando são convocadas por 

algum magistrado. “Há crianças que 

são ouvidas e os seus contributos em 

nada são valorizados”, enfati-

za. “Parece que a participação é feita 

só para cumprir alguma coisa que é 

imposta (a obrigação de a ouvir a par-

tir dos 12 anos).” 

Alguns depoimentos foram sujeitos 

a gravação e o registo permite perce-

ber que duraram dois minutos, seis 

minutos, nove minutos. “Que partici-

pação é esta?”, questiona. “Que diá-

logo é este?”, continua. “‘Estás bem?’ 

‘Tem ido à escola?’ É sempre por aí. 

logo é este?”, continua. “‘Estás bem?’ 

‘Quem leva à escola?’  Quem alimen-

ta?’ Quem cuida.” 

Para além da escola, é comum ten-

tarem perceber as dinâmicas familia-

O que as crianças dizem aos 
juízes tende a ser valorizado

res e os desejos da criança – “se fosse 

eu a decidir”, “se eu pudesse esco-

lher”, “eu gostava de”. Numa lógica 

de responsabilização, também cha-

mam a assinar o acordo de promoção 

e protecção. 

Ao mergulhar em processos que 

amiúde se arrastavam há anos, a 

investigadora con rmou que é nos de 

promoção e protecção que “mais se 

proporciona às crianças oportunida-

de de exercer o seu direito de partici-

pação”. Também são esses que “apre-

sentam níveis de impacto mais eleva-

dos”. Seguem-se os processos de 

regulação das responsabilidades 

parentais. 

Acabou por concluir que os magis-

trados fundamentam-se muito nos 

relatórios técnicos, que se centram, 

sobretudo, “no desenvolvimento da 

criança, na reprodução do discurso 

das partes, isto é, dos cuidadores, 

raramente ouvindo a crianças”. E 

que, “sempre que as crianças têm a 

oportunidade de participar, o proces-

so tem “desfecho mais célere”. 

 “Continua a insistir-se num ideal 

de família biológica mesmo quando 

isso faz perigar a integridade física e 

a saúde da criança”, lamenta. E 

sobram constrangimentos, o que gera 

alguma impotência. “A Justiça não 

constrói habitações, não cria empre-

gos, não atribui prestações sociais 

dignas, não educa, não assegura cui-

dados de saúde, não ministra educa-

ção, não torna a cooperação institu-

cional uma prática rotineira.” 

Ana Cristina Pereira

Temas abordados nas audições das crianças nos seus
processos judiciais

Processos que fazem parte
da amostra

Processos que tiveram
participação de crianças

Dinâmicas familiares

Ocorrências específicas

Episódios de violência doméstica e 
relatos/denúncia de abusos sexuais

Acompanhamento escolar

Vivências no LIJ/família de acolhimento

Rotinas diárias

Expectativas para o futuro

Desejos/escolhas das crianças

Manutenção da medida

Assinatura de acordo

Discordância com a medida

103
57

18

88
46

52
23

111
23

75
4

Nota: A, B, C e D correspondem às secções de família e menores das comarcas de Vila 
Real, Bragança, Braga e Viana do Castelo, não respectivamente, para evitar o 
reconhecimento e garantir a confidencialidade. 

A B C D A B C D

139

88
119

100

40 28
51

31

SECÇÕES SECÇÕES

Fonte: O tempo da infância no (s) tempo (s) da justiça: uma análise do exercício dos direitos
de participação das crianças nos processos judiciais, de Helga Castro

PÚBLICO

4
comarcas (Vila Real, 

Bragança, Braga
e Viana do Castelo)

446
processos a correr no
ano judicial 2014/2015 

728
crianças envolvidas 

dades parentais

que pedem aos bombeiros para asse-

gurar o transporte ou recorrem a 

videoconferência.  

Há exemplos dramáticos de crian-

ças no sistema ao longo de muitos 

anos sem direito de falar. “Numa fra-

tria de seis crianças, apenas uma, a 

mais velha, foi ouvida, com 15 anos e 

uma única vez; o processo tem nove 

volumes e aproximadamente 1300 

páginas, implicou diversas medidas.” 

Outro exemplo: “Fratria de sete 

crianças; foram apenas ouvidas três 

delas (as mais velhas), mas apenas 

uma vez.” 

Na ânsia de se expressar, algumas 

crianças mais expeditas escrevem 

cartas aos juízes ou apresentam-se 

nas secretarias dos tribunais. “Quero 

voltar para casa. Já não me lembro da 

última visita dos meus pais”, escreveu 

uma criança num bilhete que quis 

fazer chegar ao juiz. Numa carta, 

outra criança pede: “Quero que me 

mandes para uma família como têm 

as outras crianças.”

números. Numa secção, apenas 25% 

dos processos tinham participação de 

crianças envolvidas. Noutra, 28,2%. 

Noutra, quase o mesmo, isto é, 28,3%. 

E noutra, 40,5%. 

“A abordagem, os procedimentos, 

a forma como reconhecemos ou não 

a criança, decidimos ou não decidi-

mos ouvi-la, isso não está balizado”, 

nota. Varia “de tribunal para tribunal, 

de região para região, consoante as 

competências, a sensibilidade, a dis-

ponibilidade para encontrar soluções 

(muitas vezes fora do espaço da Justi-

ça), da resiliência de cada um dos 

pro ssionais”. “Fica aqui em causa 

tanta coisa.” 

Que quer isto dizer? Que não é 

igual morar numa aldeia transmon-

tana ou numa cidade minhota. Pense-

se, por exemplo, na rede de transpor-

tes públicos. Há famílias que vivem 

com grandes carências económicas e 

têm de se deslocar dezenas de quiló-

metros para ir ao tribunal ou a um 

gabinete médico-legal. E magistrados 

34% 
Em apenas 34% dos 446 
processos judiciais  
analisados as crianças neles 
envolvidas foram  
efectivamente escutadas
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