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INTERVEN<;AO COM CRIAN<;AS 

Dulce Rocha 
Instituto de Apoio a Crian~a 





Falar de interven<;:ao social corn crian<;:as depois das comunica<;:6es de dois 
dos mais talentosos especialistas nacionais nesta area da protec<;:ao das crian<;:as 
e particularmente diffcil, p01·que ha 0 risco de repetir ideias, mas e tambem um 
desafio e uma oportunidade, na medida em que procurarei abordar o tema sob 
uma perspectiva mais pratica. 0 exercicio das minhas fun<;:oes caracterizou-se 
sempre por uma liga<;:ao profunda ao quotidiano da ac<;:ao, quer na magistra
tura, quer nas Comissoes Nacionais a que tive a honra de presidir (primeiro na 
CN dos Direitos da Crian<;:a, depois na CNPCJR), quer agora no Instituto de Apoio 
a Crian<;:a e, assim, como, necessariamente, foram diversas as nossas experien
cias, procurarei nao vos desiludir. 

Pensei entao transmitir-vos a aprecia<;:ao que fa<;:o da importancia da ac<;:ao 
do Servi<;:o Social no ambito da protec<;:ao das crian<;:as em risco, que tem sido a 
minha area de trabalho desde ha cerea de vinte anos. 

A minha experiencia no Tribunal de Menores de Lisboa, onde iniciei o 
exerdcio de fun<;:oes em Julho de 1991 foi muito enriquecedora. Foi atraves dela 
que tomei contacto com um conjunto vasto de casos, designadamente de maus 
tratos cuja gravidade reclamava a maior urgencia na decisao, mas foi tambem 
ai que tomei consciencia de que a decisao justa exigia um conhecimento pro
fundo da situa<;:ao familiar. 

Sei que ontem ouviram ja a Or" Milice Ribeiro dos Santos e a Dr." Lama 
Telles falar da interven<;:ao social com familias e por isso esta facilitada ja a 
conclusao que vos avancei, mas nunca sera demais salientar que o sucesso da 
interven<;:ao com a crian<;:a depende decisivamente do conhecimento que se tem 
sobre a sua familia, das suas capacidades, das suas competencias, e sobretudo 
da rela<;:ao que se estabeleceu entre a crian<;:a e a sua familia. 

Ou seja, nas mais diversas situa<;:oes, embora deva esclarecer melhor que 
se tratava de casos participados coma de perigo para a saude, seguran<;:a ou 
bem-estar das crian<;:as, era manifesto que nao bastava fazer uma fotogra
fia estatica do facto que determinara a interven<;:ao. Mostrava-se indispensavel 
obter informa<;:ao rigorosa sabre as condi<;:oes sociais da familia e que permi
tisse perceber as interac<;:6es entre todos os membros do agregado familiar. Ora, 
era justamente esta visao, tipo filme em movimento, que s6 os relat6rios dos 
tecnicos de Servi<;:o social possibilitavam, e que habilitavam o Tribunal a profe
rir uma decisao justa e segura. 
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Assim, e basicamente por reconhecer a importancia do trabalho prestado 
pelos tecnicos de servi<;:o social na area das crian<;:as em risco que entendo da 
maior actualidade este congresso. 

Digo risco, pm·que quase sempre o risco social antecede o perigo e inttme
ras vezes havia ja urn acompanhamento anterior por parte de tecnicas de ser
vi<;:o social, antes de ter sobrevindo o facto que motivou a participa<;:ao. 

Saliento, mais uma vez, que obtive a confirma<;:ao da indispensabilidade 
do vosso trabalho em todas as fun<;:6es que exerci relacionadas corn a protec<;:ao 
das crian<;:as, quer no Tribunal, quer nas Comiss6es Nacionais, mas foi tambem 
af que me apercebi da importancia de dois prindpios fundamentais para o 
sucesso: 

Urn tern a ver corn a necessidade de uma interven<;:ao nao intrusiva, res
peitadora das dinamicas proprias de cada familia, e da sua privacidade. 0 outro 
diz respeito a interven<;:ao de coopera<;:ao. Coopera<;:ao corn as famflias, pro
curando buscar tudo o que se possa traduzir em capacidades, para desenvolver 
as suas competencias, designadamente parentais, e coopera<;:ao corn outros ser
vi<;:os ou institui<;:6es da comunidade. 

Isto leva-nos a uma abordagem corn o objectivo da responsabiliza<;:ao das 
familias, atraves de uma cultura participativa que vise a sua progressiva quali
fica<;:ao para a autonomia. 

E afinal o que se chama "empowerment". 
E a observa<;:ao sistematica dos casos e os estudos de investiga<;:ao-ac<;:ao 

que se tern feito vem conduzindo a conclusao no sentido de que nao havera 
sucesso sem posturas de coopera<;:ao, visto que ela implica a informa<;:ao, vista 
como urn direito, e so assim podera chegar-se a responsabiliza<;:ao, que pres
sup6e, para ser adequada, o respeito pelo prindpio da interven<;:ao minima, que 
todos vos tao bem conhecem e que significa que so devera ser feita a interven
<;:ao que seja indispensavel. 

Por outro lado, se for viavel, sera sempre preferfvel a obten<;:ao de consenso. 
Essa e a via que a Lei de Protec<;:ao da Crian<;:as e Jovens em Perigo decidi

damente diz que deve escolher-se sempre que possivel. 
No entanto, isto nao significa que num contexto de viola<;:ao efectiva de 

direitos, ou de perigo, ou ate porventura em situa<;:6es caracterizadas por uma 
pluralidade de factores de risco nao se imponha uma actua<;:ao que, por visar a 
protec<;:ao da crian<;:a pode nao passar pela via consensual. 

E que o primeiro prindpio a que deve obedecer a interven<;:ao social corn 
crian<;:as e justamente 0 do "superior interesse da crian<;:a", que significa que, 
sem prejufzo da considera<;:ao devida a outros interesse legitimos, devera aten
der-se prioritariamente aos interesses e direitos da crian<;:a. 

Este e urn conceito indeterminado por natureza, mas e aconselhavel que se 
procure concretiza-lo, ou talvez melhor, densifica-lo, atraves da consagra<;:ao 
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legal expressa do maior numero passive! de direitos da crian<;:a que considere
mos fundamentais de acordo corn os conhecimentos cientificos actuais. 

De qualquer forma, enquanto nao houver consagra<;:ao expressa, sera im
portante que os prindpios orientadores da interven<;:ao sejam interpretados de 
uma forma actualista e que se tenha em aten<;:ao que o "superior interesse da 
crian<;:a" integra, por exemplo, o direito a ser ouvida sobre os assuntos que !he 
digam respeito. 

Na verdade, nao obstante o prindpio da audi<;:ao obrigatoria, sao conheci
das as dificuldades que sao sentidas pelas crian<;:as em todos os estudos realiza
dos, nao apenas entre nos, como tambem a nivel internacional, em fazerem 
ouvir a sua voz. 

Aquando da revisao do Codigo Civil, ha 30 anos, Portugal foi pioneiro na 
consagra<;:ao desse direito. So onze anos depois, em 20 de Novembro de 1989, a 
Conven<;:ao sobre os Direitos da Crian<;:a viria a dar uma enfase especial a estes 
direitos de participa<;:ao, que se revelam essenciais para a aceita<;:ao das deci
soes. Dez anos depois, a nossa Lei de Protec<;:ao veio refor<;:ar este direito, atraves 
do prindpio da audi<;:ao obrigatoria, mas a pratica nem sempre tern correspon
dido a essa visao da crian<;:a como sujeito autonomo titular de direitos. 

Respeitar este direito a participar nas decisoes sobre o seu destino e, nao 
so uma exigencia legal, como preteri-lo representa, por vezes, urn enorme sofri
mento para a crian<;:a, que assim se ve desconsiderada, sem direito a palavra. 

Queria falar-vos tambem de outro aspecto, cada vez mais relevante para 
contextualizar a crescente imporHincia do vosso trabalho: como sabem, tern 
havido nos ultimos anos, urn movimento grande de desjudicializa<;:ao de diver
sas materias que antes eram tratadas obrigatoriamente nos Tribunais e pas
saram a ser da competencia de instancias decisorias de natureza nao judicial, 
administrativas ou comunitarias. 

Ha, alias, agora uma grande discussao sobre a legitimidade destas novas 
instancias, discussao essa, patrocinada pelo Dr. Marinho Pinto, Bastonario da 
Ordem dos Advogados, que nao se conforma corn a dimensao dessa 
desjudicializa<;:ao. 

Eu propria confesso ter alguma dificuldade em aceitar a extensao de todas 
estas reformas, na medida em que defendi corn bastante convic<;:ao a necessidade 
de criar Tribunais especializados, onde estivessem colocados Magistrados corn 
forma<;:ao espedfica, designadamente na area de Familia e Menores, que e ainda 
hoje a designa<;:ao legal, pese embora nao me identifique corn a palavra "meno
res", quase duas decadas depois da aprova<;:ao da Conven<;:ao sobre os Direitos 
da Crian<;:a. 

Mas como referi, no entendimento dos que, como o Senhor Bastonario, 
acham demasiado extensa a desjudicializa<;:ao que se tern vindo a operar na 
sociedade portuguesa, deveria haver materias sob reserva dos Tribunais, sempre 
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que estejam em causa conflitos graves sobre valores essenciais da vida em 
comunidade. 

Tenho dito que a natureza dos factos e que deveria determinar as compe
tencias das instancias de decisao e nao a vontade daqueles que deram causa a 
interven~ao. 

No caso de viola~oes graves dos direitos das crian~as pelos pais, por 
exemplo, maus tratos graves, abusos sexuais, ou abandono de recem-nascido, 
em que ha urn conflito de grande significado entre o agressor e a crian~a, e em 
que e pouco provavel a obten~ao de consensos, parecer-me-ia justificar-se a tal 
excep~ao da reserva dos Tribunais, porque me e dificil aceitar que dependa da 
vontade do agressor a escolha da instancia de decisao. 

Estou convicta que o tempo ha-de demonstrar que porventura teremos ido 
longe demais na desresponsabiliza~ao dos Tribunais, que sao afinal os 6rgaos 
de soberania que as sociedades civilizadas criaram para a resolu~ao dos confli
tos entre as pessoas. 

Mas porque jamais as leis imperfeitas devem ser justifica~ao para alguem 
que se propos ajudar as crian~as, temos de seguir em £rente. 

E o que e certo e que estas reformas se traduzem na atribui~ao de uma 
cada vez maior responsabilidade aos tecnicos de servic;:o social. 

Na area da intervenc;:ao social corn crianc;:as, os Tecnicos de Servi~o Social 
nao deixaram de desempenhar as fun~oes que habitualmente lhes estavam co
metidas, mas agora tern outras, visto que fazem parte de urn vasto conjunto de 
instancias de decisao, que sao as Comissoes de Protecc;:ao de Crian~as e }ovens. 

As CPCJ sao urn verdadeiro chamamento a responsabilidade social e a 
cidadania. 

Como entidades oficiais, corn uma composic;:ao interinstitucional e 
interdisciplinar~ sao centros privilegiados que promovem uma cultura de parti
lha e de trabalho em parceria, o que e urn extraordinario desafio comunitario, 
em que a etica do cuidar merece especial referenda. 

Sao, de facto, fun~oes muito exigentes, visto que as Comissoes de Protec
c;:ao sao chamadas a decidir sobre urn vasto conjunto de materias e em situac;:oes 
de manifesta gravidade. 

0 arU 3.Q da Lei de Protecc;:ao de Crian~as e }ovens em Perigo menciona 
de uma forma nao taxativa situac;:6es que evidenciam urn perigo para a crianc;:a. 

No entanto, nao obstante a enumera~ao seja a titulo exemplificativo, o 
Instituto de Apoio a Crian~a, em documento que apresentou no Parlamento, 
defendeu que a redacc;:ao deste preceito revelava a adop~ao de urn conceito 
restrito de perigo, muito associado a vitima~ao de crianc;:as, nao se favorecendo 
assim a preven~ao. 

For isso, o Instituto de Apoio a Crian~a preconizava nesse documento 
uma ponderac;:ao sobre a necessidade de consagrac;:ao legal expressa de outras 
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situa<;oes indiciadoras de perigo alargando o seu ambito, por forma a conferir
-lhe urn conteudo preventivo. 

Sao situa<;oes menos obvias, sob o ponto de vista do perigo, por nao ter 
havido ainda viola<;ao de direitos, mas que nem por isso deixam de representar 
urn enorme sofrimento para as crian<;as se nao se tiver em conta o seu superior 
interesse e nao e claro que possam ser integradas em qualquer das alineas do 
art.Q 3.Q da Lei de Protec<;ao. 

Trata-se dos casos em que a protec<;ao da crian<;a passa por evitar rupturas 
afectivas, cujas consequencias podem causar graves prejuizos no desenvolvi
mento harmonioso da crian<;a. 

0 Tecnico de Servi<;o Social e pois, nao so chamado a prestar toda a 
informa<;ao relevante, como e mesmo interpelado a pronunciar-se e por vezes a 
tomar parte activa na decisao sobre a forma de prevenir esses danos, quando 
pela experiencia e sobretudo corn base nos conhecimentos actuais da ciencia, e 
previsivel que a descontinuidade traduzida na mudan<;a de guarda, por exemplo, 
venha necessariamente a determinar serias perturba<;oes a nivel psiquico. Dai a 
ideia (que teve muitos precursores, entre os quais o Cons. Armando Leandro que 
acha que a lei integra ja esse direito, atraves de uma interpreta<;ao sistematica), 
de reflectir sobre a necessidade de clarificar melhor o conceito de superior 
interesse, propondo a consagra<;ao legal expressa do direito da crian<;a a preser
va<;ao das suas rela<;oes afectivas profundas estruturantes e de referenda. 

0 Instituto de Apoio a Crian<;a propos, por isso, que fosse introduzida 
uma nova alinea no art.Q 4.Q da Lei de Protec<;ao (sobre os prindpios orientado
res da interven<;ao) que consagrasse o prima do da continuidade das rela<;oes 
afectivas profundas, por forma a respeitar aquele direito. 

Por tudo isto, vemos que e essencial trabalhar em equipa, porque ha mate
rias corn as quais nao estamos tao familiarizados e sobre as quais nao temos 
conhecimentos suficientes que nos habilitem a uma decisao adequada e justa. 

Durante todo o meu exerdcio, aprendi que era indispensavel obter infor
ma<;ao privilegiada sobre a qualidade das rela<;oes familiares. Muitas vezes, era 
absolutamente vital a avalia<;ao psicologica da situa<;ao, pelo que o relatorio 
social tinha de ser complementado pelo psicologico e casos havia em que por 
se indiciar comportamento patologico nos intervenientes se mostrava tambem 
necessaria recorrer aos peritos da psiquiatria. 

A consciencia de que os varios saberes nao se confrontam, mas se 
complementam e tambem valiosa, p01·que por vezes podera haver a tendencia 
para nos considerarmos donos do conhecimento sobre urn caso, quando ja 
tivemos urn semelhante, por exemplo, sobretudo se formos pressionados pela 
urgencia. 

Mas tenho a certeza de que quanto mais soubermos, mais respeito teremos 
pelos conhecimentos dos outros e uma coisa e certa tambem: quanto mais 
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aprendermos, melhor qualidade teremos nos nossos diagn6sticos e mais facil
mente pediremos ajuda, nos casos mais complexos. 

Assim, e tambem corn agrado que felicito este Congresso tambem pelos 
subtemas que escolheu, pois vejo que ha urn painel espedfico para reflexao 
sobre a forma<;:ao e os desafios do servi<;:o social no sec. XXI. 

Tudo afinal para que como dizia Jorge de Sena saibamos homenagear em 
cada dia a "honra de estarmos vivos". 
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