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“O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a 

sociedade”. (Karl Mannheim) 
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A AUDIÇÃO JUDICIAL DE CRIANÇAS EM PROCESSOS DE PROMOÇÃO E 

PROTEÇÃO: MEMÓRIAS DE JOVENS ADULTOS E PRÁTICAS EM TRIBUNAL 

 

RESUMO 

 

 A presente investigação tem como objeto um dos princípios fundamentais estruturantes da 

Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança, o direito da criança a ser ouvida nos 

processos judiciais que lhe respeitem. Visa, muito concretamente, averiguar em que medida este direito 

é efetivamente garantido, em Portugal, nos processos judiciais que envolvem crianças, em especial nos 

processos de promoção e de proteção de crianças e jovens em perigo.  

 Para alcançar os objetivos pretendidos, procedeu-se a uma análise documental de processos 

judiciais de promoção e proteção do Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães e à realização de 

entrevistas semiestruturadas com jovens adultos, de idade superior a 18 anos, que foram ouvidos em 

processos judiciais de promoção e proteção quando eram crianças. Para além do Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães, o Lar Santa Estefânia e a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades 

Locais de Guimarães foram os contextos desta investigação. 

 Os resultados revelam que a participação da criança nos processos judiciais que lhe respeitem 

é condicionada pelo facto de a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo estabelecer como norma 

a não obrigatoriedade da audição de crianças com menos de 12 anos de idade. Quanto aos relatos da 

experiência de ser ouvido em tribunal quando criança, estes foram dominados por perceções positivas, 

ainda que não possa deixar de sublinhar a importância de assegurar todas as condições necessárias 

para efetivação plena deste direito. 

 Com base nos resultados obtidos e tendo por referência as recomendações do Comité dos 

Direitos da Criança sobre este assunto, esta pesquisa tem como propósito apresentar um conjunto de 

recomendações, adaptadas à realidade portuguesa, no sentido de facilitar o exercício pela criança do 

direito a ser ouvida em tribunal.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Criança, Audição Judicial, Direito a Ser Ouvida, Tribunal, Processos de Promoção 

e Proteção. 
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JUDICIAL HEARING OF CHILDREN IN PROCEEDINGS OF PROMOTION AND 

PROTECTION: MEMORIES OF YOUNG ADULTS AND PRACTICES IN COURT 

 

ABSTRACT 

 

 The object of this research is one of the fundamental principles of the United Nations Convention 

on the rights of the Child, the child’s right to be heard in any judicial proceedings affecting him or her. In 

particular, this research aims to ascertain to what extent this right is effectively guaranteed in judicial 

proceedings involving children in Portugal, with a focus on the procedures regarding the promotion and 

protection of children and young at risk. 

 To achieve these goals, I did a documentary analysis of promotion and protection cases in the 

District Court of Guimarães and conducted semi-structured interviews with young adults aged over 18, 

who had the experience of being heard in promotion and protection court proceedings when they were 

children. The District Court of Guimarães, as well as the Santa Estefania Children’s Home and the 

Association for the Development of Local Communities of Guimarães, were the contexts of this research. 

 The results show that children's participation in legal decisions affecting them is restricted by the 

fact that the Portuguese Law for the Protection of Children and Young at Risk does not establish as 

mandatory the hearing of children under 12 years of age. As far as the experience of being heard in court 

as children, the interviews show a predominance of positive perceptions, although it is still very important 

that all necessary conditions are secured for the full realization of the right of the child to be heard. 

 Based on the results obtained and regarding the recommendations of the UN Committee on the 

Rights of the Child on this issue, this research also aims to present a set of recommendations, adapted 

to the Portuguese context, in order to facilitate the exercise by the child of his or her right to be heard in 

court. 

 

KEYWORDS: Child, Judicial Hearing, Right to Be Heard, Court, Protection and Promotion Processes. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 Num grande número de sociedades contemporâneas, as crianças ainda não são tidas como 

sujeitos autónomos de direitos, apesar dos esforços que têm sido empreendidos nesse sentido pelas 

instituições sociais ao longo dos tempos e do aparente consenso em torno dos padrões internacionais 

sobre a tutela dos direitos da criança definidos sob a égide das Nações Unidas. Este estudo tem como 

objeto um dos princípios fundamentais estruturantes da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

da Criança – o direito da criança a ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem 

– e visa, muito concretamente, averiguar em que medida este direito é efetivamente garantido, em 

Portugal, nos processos judiciais que envolvem crianças, em especial nos processos de promoção e de 

proteção. 

 O meu interesse particular para realizar uma investigação relativamente a esta matéria surgiu 

durante a realização de um estágio científico-pedagógico no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães 

que se iniciou no dia 13/03/2013 e terminou no dia 20/06/2013, e nomeadamente no contacto com 

os processos judiciais de promoção e proteção. Como salientou a Procuradora-Geral da República, Joana 

Marques Vidal, numa conferência sobre “A Proteção Jurídica das Crianças”, realizada na Universidade 

do Minho no dia 29/11/2013, é necessário que os tribunais ouçam mais o que as crianças têm para 

dizer e que tomem decisões de acordo com essas audições. Afirmou ainda que «a carta dos direitos 

fundamentais que a União da Europeia refere é uma condição a ter em atenção na concretização deste 

direito, não para servir de pretexto para não ser verificado» (Jornal de Notícias, 30/11/2013). 

 A complexidade deste tema tornou-se evidente com a leitura da bibliografia que versa sobre ele. 

O contacto com a prática judicial permitiu-me confirmar as dificuldades com que se deparam alguns 

operadores judiciais em ouvir as crianças nas questões judiciais que lhes dizem respeito e, 

consequentemente, em tomar em consideração as suas opiniões. Sendo estas dificuldades motivadas, 

principalmente, por alguns mitos e práticas culturais enraizadas na sociedade que reconhecem apenas 

ao adulto a legitimidade para participar nos processos judiciais que dizem respeito às crianças, e, por 

conseguinte, às crianças ficam remetidas «a condição de objetos de intervenção e proteção» (Soares, 

2005: 444).   
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 O trabalho de investigação que aqui apresento pretende, ser assim, um contributo para 

desmistificar algumas conceções relativamente ao direito da criança a ser ouvida e apresentar um 

conjunto de recomendações adaptadas à realidade portuguesa que facilitem o exercício pela criança do 

direito a ser ouvida em tribunal, tendo sempre como pano de fundo as recomendações do Comité dos 

Direitos da Criança. 

 Nesse sentido, estas foram algumas das questões de partida deste estudo: como é que o direito 

da criança a ser ouvida é efetivamente garantido nos processos judiciais que envolvem crianças, 

especialmente nos processos de promoção e proteção? Como avaliam as crianças a sua experiência de 

serem ouvidas em tribunal? A audição da criança em tribunal é realizada de acordo com os parâmetros 

recomendados pelo Comité dos Direitos da Criança? Quais são as condições disponibilizadas às crianças 

ouvidas em processos judiciais de promoção e proteção? Estas condições correspondem a um sistema 

de justiça adaptado às necessidades e aos direitos das crianças? 

 A jornada científica percorrida para dar resposta a estas interrogações iniciou-se com o 

enquadramento dos aspetos teóricos imprescindíveis para defender a conceção de criança como um 

sujeito autónomo de direitos, princípio básico sob o qual se desenrola toda esta investigação. Num 

segundo momento, debrucei-me sobre as questões metodológicas orientadoras do trabalho de campo. 

Para atender aos objetivos pretendidos, optei pela utilização de metodologias de investigação qualitativas. 

As técnicas adotadas foram a análise documental de processos judiciais de promoção e proteção que 

tramitaram no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães no 1º Juízo Cível, entre os anos de 2007 a 

2012, e as entrevistas semiestruturadas realizadas a jovens adultos que foram ouvidos em tribunal 

quando eram crianças. Em primeiro lugar, e durante a realização do estágio no Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães, procedi à análise de 39 processos judiciais de promoção e proteção do 1º Juízo 

Cível, referentes aos anos de 2007 a 2012, disponíveis no arquivo judicial do tribunal. Esta análise teve 

como intuito caracterizar os processos judiciais de promoção e proteção em estudo, particularmente 

saber se houve audição da criança e se a sua opinião foi devidamente tomada em consideração nas 

questões que lhe diziam respeito, mas também servir de apoio e orientação para a utilização de uma 

outra metodologia, a condução de entrevistas semiestruturadas. Posteriormente, já em contextos 

diferentes, nomeadamente nas instituições de acolhimento Lar Santa Estefânia e na Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades Locais de Guimarães (ADCL), procedi à realização de entrevistas 

semiestruturadas. Inicialmente, pretendia realizar entrevistas com crianças que tivessem sido ouvidas 



3 
 

em tribunal. No entanto, atentos os problemas éticos e deontológicos associados à investigação com 

menores de idade, optei por realizar entrevistas a jovens maiores de idade que tivessem sido ouvidos em 

tribunal quando eram crianças, escolhendo jovens que se encontram nas instituições de acolhimento 

referidas com uma medida de apoio para autonomia de vida. Essencialmente, pretendi com as 

entrevistas a jovens adultos compreender qual a perceção que estes têm da sua experiência de serem 

ouvidos em tribunal quando eram crianças.  

 Deste estudo resulta um trabalho que se apresenta ao longo de quatros capítulos fundamentais. 

O primeiro capítulo traça uma primeira abordagem ao tema, centrando-se nos direitos da criança como 

direitos humanos. Primeiramente, é apresentada uma retrospetiva histórica sobre o reconhecimento da 

criança como um sujeito autónomo de direitos, mas também os princípios gerais e os direitos 

reconhecidos pela Convenção sobre os Direitos da Criança. De seguida, é contextualizado 

detalhadamente o objeto de estudo desta investigação, o direito da criança a ser ouvida, com especial 

atenção às recomendações do Comité dos Direitos da Criança, às diretrizes do Comité dos Ministros do 

Conselho da Europa para um sistema de justiça adaptado às necessidades da criança e aos desafios 

práticos da aplicabilidade deste direito segundo a doutrina nacional e estrangeira.   

 O segundo capítulo analisa o modo como o direito da criança a ser ouvida nos processos judiciais 

que lhe digam respeito é protegido em Portugal. Aqui, são tratadas questões como o enquadramento 

constitucional e a Lei de Proteção de Criança e Jovens em Perigo. Por último, este capítulo apresenta 

uma apreciação inicial da experiência da criança a ser ouvida nas questões que lhe dizem respeito, à luz 

dos estudos já existentes no panorama nacional relativamente a essa temática. 

 O terceiro capítulo apresenta o desenho metodológico do trabalho de campo. Trata-se, 

essencialmente, de apresentar os contextos envolvidos nesta investigação, mas também os objetivos da 

investigação e a sua orientação metodológica e fundamentação, analisando com pormenor todos os 

procedimentos éticos e metodológicos que determinaram o desenrolar da investigação.   

 O quarto capítulo constitui a análise e a discussão dos resultados obtidos ao longo da 

investigação. Começa com a caracterização sociobiográfica dos jovens adultos que participaram neste 

estudo. De seguida, apresenta a caracterização dos processos judiciais de promoção e proteção com o 

intuito de perceber se houve audição da criança e se a sua opinião foi devidamente tomada em 

consideração nas questões que lhe dizem respeito. Também analisa os discursos produzidos pelos 
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jovens adultos sobre a sua audição judicial nos processos de promoção e proteção quando eram 

crianças.   

 A investigação remata com algumas considerações finais, nas quais se pretende comparar as 

questões iniciais da pesquisa e as conclusões dos vários estudos internacionais e nacionais realizados 

sobre o tema com os resultados e conclusões da presente investigação. Contudo, a conclusão desta 

investigação não se limita a apresentar de modo sintético os principais resultados obtidos, mas também 

expõe um conjunto de sugestões e recomendações, tendo por referência as recomendações do Comité 

dos Direitos da Criança sobre este assunto, que, a serem tidas em conta pelos atores judiciários, 

poderiam facilitar o exercício pela criança do direito a ser ouvida em contexto judicial.  
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CAPÍTULO I: OS DIREITOS DA CRIANÇA COMO DIREITOS HUMANOS 
 

 

1. DA «DECLARAÇÃO DE GENEBRA» ATÉ À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA 

CRIANÇA 

 

 Numa retrospetiva histórica sobre a consciência social face à infância, constata-se que parece 

ter subsistido até muito tarde um grande desinteresse em relação às crianças e nomeadamente aos seus 

direitos. Como observa Fernandes (2009: 34), durante muitos anos, as crianças foram vítimas de 

práticas desumanas, devido à sua natureza frágil e dependente e eram consideradas como seres 

humanos sem qualquer tipo de estatuto, sendo reprimidas pelos valores e práticas culturais de cada 

sociedade. Por conseguinte, não se pode afirmar que as crianças tenham sido reconhecidas como 

sujeitos de direitos, na medida em que, ao longo da história e até recentemente, «elas foram 

desconsideradas enquanto seres humanos» (ibidem). 

  Anteriormente ao século XVIII, e de acordo com Philipe Ariés (1981: 486), no momento em que 

a criança deixava de precisar dos cuidados especiais da mãe, da ama ou criada, passava a fazer parte 

da sociedade adulta, sendo considerada como um homem em escala reduzida (homúnculo). A única 

diferença entre homem e o homúnculo residia no tamanho e na força de uns e outros e não numa 

qualquer atenção ao tipo de integração e de necessidades específicas das crianças. No Direito romano, 

como indica Monteiro (2002: 83), «a família era uma espécie de monarquia em que o pai era o soberano 

absoluto», isto é, as crianças encontravam-se inteiramente subjugadas ao poder familiar, sendo 

propriedade exclusiva da família. Durante muitos séculos, o poder paternal continuou a ser o alicerce 

fundamental da instituição familiar e a ser praticamente absoluto, um poder de vida ou morte sobre os 

filhos (DeMause, 1991: 317; Monaco, 2004: 102). No século XVIII, e devido sobretudo à Revolução 

Francesa e à sua ideologia revolucionária libertadora, a conceção de infância começou a adquirir alguma 

relevância na vida social, nomeadamente nas classes mais favorecidas, como a aristocracia e a burguesia 

(Campos, 2002: 4-5; Monteiro, 2002: 87-92). Mas foi sobretudo a partir do século XIX que as crianças 

passaram a ser vistas como sujeitos com necessidades especiais de proteção e deixaram de ser da 

responsabilidade exclusiva dos seus pais, passando o Estado a ter um papel fundamental no apoio às 

famílias (DeMause, 1991: 470-471; Soares, 2005: 27). Como menciona Landsdown (1994: 33), 
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«reconheceu-se que os direitos dos pais sobre as crianças não são invioláveis e que o Estado tem o 

direito de intervir para proteger as crianças». Esta nova conceção da criança também se deve ao 

contributo de algumas ciências que apareceram neste século, como a Psicologia, a Pedagogia, a 

Antropologia e a Pediatria (Campos, 2002: 5).  

 Até à primeira metade do século XX, existiam algumas declarações políticas importantes que 

sustentavam que a criança era um ser vulnerável e dependente dos adultos e, por isso, necessitava de 

proteção e cuidados especiais (Bolieiro & Guerra, 2009: 13). Porém, o primeiro instrumento jurídico 

internacional que faz alusão aos “direitos da criança” data de 1924, sendo conhecido como a 

«Declaração de Genebra»1  (Albuquerque, 2000: 27). Este documento reconhece que a criança deve ser 

protegida independentemente da sua «raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou da 

sua família» (Princípio 1.º). A Declaração de Genebra também reconhece alguns princípios gerais, 

relacionados principalmente com a proteção das necessidades primárias da criança, como o direito a 

um desenvolvimento moral, físico e mental (Princípio 2.º), o direito à alimentação e a cuidados de saúde 

(Princípio 4.º), o direito das crianças abandonadas e órfãs a cuidados especiais (Princípio 6.º) e o direito 

à reinserção das crianças marginalizadas (Princípio 9.º).  

Foi sobretudo após a II Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) 

e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que a comunidade internacional passou a 

direcionar a sua atenção para os problemas relacionados com as crianças (Albuquerque, 2000: 28). A 

UNICEF foi criada com o objetivo principal de tentar melhorar as condições de vida das crianças e de 

lhes proporcionar serviços de saúde, nutrição, educação e bem-estar (Soares, 2005: 30). A Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 1948, adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem2, que 

constituiu o primeiro instrumento internacional que consagra, para além dos direitos civis e políticos, os 

direitos económicos, sociais e culturais de todos os seres humanos, incluindo as crianças, como 

podemos verificar no artigo 25.º, n.º 2, onde se estabelece que «a maternidade e a infância têm direito 

a uma ajuda e a uma assistência especiais» (Bolieiro & Guerra, 2009: 14; Monteiro, 2002: 97-98). Em 

1959, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos da 

                                                           
1Texto da Declaração de Genebra consultado em: 

http://www.scj.pe.gov.br/scjpe/sites/all/themes/zentropy/pdf/legislacao/Declaracao%20Direitos%20Crianca%20Genebra%201924.pdf [10.07.2014]. 
2Texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem consultado em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf [10.07.2014]. 
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Criança3, que, apesar de não acarretar obrigações jurídicas para os Estados, estabeleceu o 

enquadramento moral para os direitos da criança, contribuindo para a compreensão da criança como 

um sujeito do Direito internacional e titular de direitos civis (Albuquerque, 2000: 28; Soares 2005: 31; 

Monteiro, 2002: 99-100). Como princípios mais inovadores desta nova declaração destacam-se o direito 

a um nome e a uma nacionalidade (Princípio 3.º), o direito a desenvolver-se num ambiente de paz e 

amizade (Princípio 6.º e 10.º) e a brincar (Princípio 7.º).  

A Convenção da Organização Internacional do Trabalho n.º138, sobre a idade mínima de 

admissão ao emprego4, de 1973, também constitui um instrumento jurídico relevante na proteção direta 

da infância, nomeadamente pelo combate ao trabalho infantil, porque estabeleceu a idade mínima de 

15 anos para o início da vida laboral e escolaridade obrigatória, mas também incentivou os Estados a 

aumentarem gradualmente essa idade mínima geral.  

 No Ano Internacional da Criança, em 20 de Novembro de 1989 foi adotada a Convenção sobre 

os Direitos da Criança5, que finalmente consagrou o reconhecimento jurídico da criança como sujeito 

ativo de direitos, apesar de também ter sublinhado a relevância da família para o desenvolvimento e 

bem-estar da criança. A grande mudança introduzida pela Convenção sobre os Direitos da Criança 

encontra-se no facto de os seus Estados Parte serem juridicamente responsáveis pela concretização dos 

direitos da criança, o que não sucedia nas declarações precedentes (Bolieiro & Guerra, 2009: 14-15).  

Foi necessário percorrer um longo caminho para que a comunidade internacional reconhecesse 

a criança como sujeito de direitos (Rosemberg & Mariano, 2010: 694). Hoje, temos já uma Convenção 

de âmbito mundial especificamente dedicada à tutela da criança e é pacífico no discurso político e 

académico que «as crianças são pessoas e estão autorizadas a ter os mesmos direitos humanos que 

qualquer outra pessoa, direitos que lhes pertencem de pleno direito como pessoas e não como apêndices 

de pais e tutores que têm direito sobre eles» (Leach, 1995: 254). Contudo, em muitos países, a proteção 

efetiva dos direitos aí consagrados é ainda uma «utopia» (Campos, 2002: 4). 

                                                           
3Texto da Declaração Universal dos Direitos da Criança consultado em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-

direitos-da-crianca.html [10.07.2014]. 

4Texto da Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre a idade mínima de admissão ao emprego consultado em: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283 [12.07.2014]. 

5Texto da Convenção sobre os Direitos da Criança consultado em: https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf 

[13.0.2014]. 
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Apesar dos desafios, a Convenção sobre os Direitos da Criança constitui o padrão jurídico mais 

importante para a tutela das crianças de todo o mundo. Nas páginas que se seguem, analisarei os seus 

princípios estruturantes e os direitos nela consagrados, detendo-me, por fim, no direito que mais 

diretamente releva para este estudo, o direito da criança a ser ouvida, consagrado no artigo 12.º da 

Convenção.    

 

 

2. A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 

2.1. Princípios estruturantes 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança assenta em quatros princípios fundamentais que visam 

facilitar a interpretação da Convenção e orientar os programas nacionais que pretendem a sua aplicação 

(Albuquerque, 2000: 34). Os princípios estruturantes da Convenção são os seguintes:  

Não discriminação (artigo 2.º, n.º 1): «os Estados Partes comprometem-se a respeitar e 

garantir os direitos previstos na Convenção a todas crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, 

sem discriminação alguma, independentemente de qualquer tipo de consideração de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou outra da criança, de seus pais ou representantes legais, ou da sua 

origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou qualquer outra situação». 

Interesse superior da criança (artigo 3.º, n.º 1): «todas as decisões relativas às crianças, 

adotadas por instituições públicas ou privadas de proteção social, por tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança». 

Direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (artigo 6.º): «os Estados Partes 

reconhecem à criança o direito inerente à vida e asseguram na máxima medida possível a sua 

sobrevivência e desenvolvimento». 

Direito da criança a ser ouvida e o respeito pelas opiniões da criança (artigo 12.º): 

«os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente 

a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as 
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opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. É assegurada ainda à criança a 

oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem». 

Destes princípios, aquele que se projeta como o grande orientador de toda a Convenção é o 

princípio do interesse superior da criança, visto que todas as normas constantes na mesma têm como 

objetivo defender e promover o interesse superior da criança, que só será salvaguardado se todas as 

normas forem devidamente cumpridas (Alston & Gilmour-Walsh, 1996: 1). 

 
 

 2.2. Direitos 
 

 

 A Convenção sobre os Direitos da Criança define no seu artigo 1.º o conceito de criança como: 

«todo o ser humano com menos de dezoito anos, exceto se a maioridade for atingida mais cedo, em 

virtude da legislação que lhe é aplicável». Esta definição de criança corresponde àquela que é dada pelo 

artigo 5.º, alínea a), da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), e é a que utilizarei ao 

longo do estudo.  

 De acordo com Jerónimo (2012: 1067-1069), de entre os direitos consagrados pela Convenção 

sobre os Direitos da Criança, podemos distinguir aqueles que se destinam a satisfazer as necessidades 

e a salvaguardar os interesses específicos das crianças e aqueles que constituem direitos humanos 

gerais, comuns às crianças e aos adultos, presentes no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

e no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, ambos de 1996. 

 Seguindo a caracterização feita pela autora, direi que, no primeiro grupo, se integram os 

seguintes direitos:  

- o direito da criança a ser registada imediatamente após o nascimento, o direito a um nome, o direito a 

adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os pais e de ser educada por 

eles (artigo 7.º, n.º 1); 

- o direito da criança a não ser separada dos pais contra a vontade destes, salvo se as autoridades 

competentes decidirem que essa separação é necessária ao interesse superior da criança (artigo 9.º, n.º 

1); 
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- o direito da criança com capacidade de discernimento a expressar livremente a sua opinião sobre as 

questões que lhe digam respeito e a que a sua opinião seja devidamente tomada em consideração, de 

acordo com a sua idade e maturidade (artigo 12.º); 

- o direito da criança temporária ou definitivamente privada do seu ambiente familiar à proteção e 

assistência especiais do Estado, que lhe assegurará uma proteção alternativa (artigo 20.º, n.º 1 e 2); 

- o direito da criança mental e fisicamente deficiente a beneficiar de cuidados especiais (artigo 23.º, n.º 

2); 

- o direito da criança colocada, pelas autoridades competentes num estabelecimento para fins de 

assistência, proteção ou tratamento físico ou mental, à revisão periódica do tratamento a que foi 

submetida e de quaisquer outras circunstâncias ligadas à sua colocação (artigo 25.º); 

- o direito da criança a participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade (artigo 31.º, n.º 

1); 

- o direito da criança a ser protegida contra a exploração económica ou a sujeição a trabalhos perigosos 

ou capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, 

mental, espiritual moral ou social (artigo 32.º, n.º 1); 

- o direito da criança privada de liberdade a ser separada dos adultos, a manter contato com a sua família 

e a aceder rapidamente à assistência jurídica (artigo 37.º); 

- o direito da criança suspeita ou acusada de ter infringido a lei penal a que sua causa seja examinada 

pela autoridade competente na presença de seus pais ou representantes legais, a menos que tal se 

mostre contrário ao superior interesse da criança (artigo 40.º, n.º 2, alínea b), iii). 

 Alguns dos direitos «copiados» pela Convenção sobre os Direitos da Criança de outros 

instrumentos internacionais dos direitos humanos são, por exemplo: 

- o direito à vida (artigo 6.º, n.º 1); 

- o direito a preservar a respetiva identidade, incluindo a nacionalidade, o nome e relações familiares, 

sem ingerência ilegal por parte do Estado (artigo 8.º, n.º 1); 

- o direito à liberdade de expressão (artigo 13.º); 

- o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião (artigo 14.º); 

- o direito a um nível de vida suficiente, de modo a permitir o seu desenvolvimento físico, mental, 

espiritual, moral e social (artigo 27.º, n.º 1); 

- o direito da criança a não ser submetida a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes e a não ser privada de liberdade de forma ilegal ou arbitrária (artigo 37.º); 
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- o direito da criança a não ser julgada por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não 

eram proibidas pelo direito nacional ou internacional, bem como o direito de beneficiar de um conjunto 

de garantias processuais mínimas, incluindo a presunção de inocência; o direito de ser informada pronta 

e diretamente das acusações formuladas contra si; o direito a assistência jurídica ou outra assistência 

adequada para a preparação e apresentação da sua defesa; o direito a que a sua causa seja examinada 

sem demora por uma autoridade competente, independente e imparcial, ou por um tribunal, de forma 

equitativa nos termos da lei, na presença do seu defensor ou de outrem assegurando assistência 

adequada; o direito a não ser obrigada a testemunhar ou a confessar culpa, a interrogar as testemunhas 

de defesa em condições de igualdade; o direito de recorrer contra a decisão desfavorável para uma 

autoridade superior, competente, independente e imparcial, ou uma autoridade judicial, entre outros. 

(artigo 40.º, n.º 2). 

 

 

3. O DIREITO DA CRIANÇA A SER OUVIDA 
 

 

      3.1. O artigo 12.º 
 

O princípio estruturante da Convenção sobre os Direitos da Criança que será o objeto deste 

estudo é o princípio do direito da criança a ser ouvida e o respeito pelas opiniões da criança, presente 

no artigo 12.º: «1. Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de 

exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em 

consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. 2. Para este fim, é 

assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe 

respeitem, seja diretamente, seja através de representante ou de organismo adequado, segundo as 

modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional». 

Segundo o Comité dos Direitos da Criança, no seu Comentário Geral n.º 126, de 2009, o artigo 

12.º é uma disposição única num tratado de direitos humanos, na medida em que reconhece à criança 

o direito de ter influência ou uma opinião sobre a vida dela, para além dos direitos resultantes da sua 

                                                           
6Texto do Comentário Geral n.º 12: O direito da criança a ser ouvida consultado em: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf [12.07.2014]. 
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vulnerabilidade (proteção) e da sua dependência dos adultos (cuidado) (Comité dos Direitos da Criança, 

2009: 3-6). Segundo Lansdown (2001: 2), é fundamental compreender claramente a essência deste 

direito, na medida em que este direito não proporciona à criança uma completa autonomia, nem o 

controlo sobre todas as decisões que a afetem, independentemente das suas implicações, tanto para si 

como para os outros. Este direito também não dá à criança a possibilidade de sobrepor a sua vontade 

aos direitos dos seus pais (ibidem). Contudo, o reconhecimento deste direito introduz alterações 

profundas na forma de compreender o estatuto da criança, ultrapassando as atitudes tradicionais 

segundo as quais a criança deve estar presente mas não deve ser ouvida. De acordo com o Comité dos 

Direitos da Criança (2009: 5), as opiniões das crianças podem acrescentar perspetivas e experiências 

importantes e, por isso, devem ser consideradas nas tomadas de decisões, na elaboração e avaliação 

de leis e/ou na adoção de medidas ou na formulação de políticas.  

No seu Comentário Geral n.º 12, o Comité dos Direitos da Criança disseca os termos do artigo 

12.º, oferecendo aos Estados Parte indicações práticas sobre o alcance do preceito e sobre os modos 

de o tornar efetivo. 

 Sobre o 1.º parágrafo do artigo 12.º, o Comité dos Direitos da Criança (2009: 6-8) esclarece que 

os Estados Parte não podem partir da presunção de que uma criança é incapaz de expressar os seus 

pontos de vista. Pelo contrário, devem presumir que uma criança tem a capacidade de formar os seus 

próprios pontos de vista e aceitar que ela tem o direito de expressá-los, porque não é da competência 

das crianças provar as suas capacidades. A criança tem o direito "de expressar as suas opiniões 

livremente", o que indica que a criança pode expressar os seus pontos de vista sem qualquer tipo de 

manipulação ou submetida a influência ou pressão indevida e pode optar por exercer ou não o seu direito 

a ser ouvida. Ao impor que o devido valor seja dado à opinião da criança de acordo com a sua idade e a 

sua maturidade, o artigo 12.º deixa claro que a idade não pode determinar a interpretação da sua opinião. 

Dessa forma, o peso a dar à opinião da criança tem de ser avaliado caso a caso. O conceito de 

maturidade, que é de difícil definição, refere-se no contexto deste direito à «capacidade de uma criança 

expressar os seus pontos de vista sobre questões de uma forma razoável e independente» (Comité dos 

Direitos da Criança, 2009: 8). Mas é importante ter em conta que uma avaliação desadequada da 

maturidade da criança pode originar um impacto ainda maior na vida da mesma. 

Em relação ao 2.º parágrafo do artigo 12.º, o Comité dos Direitos da Criança (2009: 8-10) elucida 

que este direito se aplica a todos os processos judiciais relevantes que afetem a criança, como, por 
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exemplo, casos de maus tratos infantis, abuso sexual e outros crimes, mas também a processos 

administrativos como, por exemplo, as decisões sobre a educação, saúde, meio ambiente, condições de 

vida, ou de proteção das crianças. Depois de a criança ter decidido que quer ser ouvida, esta terá de 

escolher como quer ser ouvida: se diretamente ou através de um representante (pais, advogado, 

assistente social, etc.) ou organismo adequado. No entanto, é recomendado que, sempre que possível, 

a audição seja realizada diretamente com a criança ao longo de todo o processo. Quando a audição for 

efetuada através de um representante, é importante que este transmita literalmente a opinião da criança 

aos decisores. Por último, quando as regras básicas de um processo justo, como o direito de defesa e o 

direito de acesso aos seus próprios arquivos, não são respeitadas, «a decisão do tribunal ou autoridade 

administrativa pode ser contestada, substituída ou remetida para apreciação jurídica» (Comité dos 

Direitos da Criança, 2009: 10).  

Ainda relativamente ao direito da criança a ser ouvida, é importante ter em conta algumas 

considerações da doutrina sobre o tema. De acordo com Lansdown (2001: 2), não é suficiente dar às 

crianças o direito de serem ouvidas, também é necessário ter em conta aquilo que elas têm para dizer. 

Claro que isso não significa que tudo aquilo que as crianças dizem deve ser cumprido ou adotado, mas 

somente que as suas opiniões devem ser devidamente tomadas em consideração. À semelhança do que 

é observado pelo Comité dos Direitos da Criança (2009: 8) a propósito da não correlação direta ou 

uniforme entre os níveis de compreensão da criança e a sua idade biológica, López (1986: 30) acrescenta 

que «não há correspondência exata entre as diferentes etapas do desenvolvimento biológico do 

organismo humano e as distintas idades do homem, de modo que estas são definidas pela sociedade». 

Logo, as crianças mais novas são capazes de compreender e participar com opiniões cautelosas, uma 

vez que a sua capacidade não esta uniformemente ligada à idade biológica, sendo assim, a capacidade 

da criança de compreender as questões que a afetem é influenciada pelo contexto social, a natureza da 

decisão em causa, a sua experiência de vida e a sua rede de apoio familiar (Lansdown 2001: 3). Para 

terminar, este direito implica um dever para os adultos, na sua qualidade de pais, profissionais e políticos, 

de assegurarem que as crianças estão habilitadas e encorajadas a contribuir com as suas opiniões para 

todas as decisões que as afetem (ibidem). Contudo, são bem conhecidas as dificuldades sentidas por 

alguns profissionais, sobretudo os atores judiciais, no contacto com crianças. Estas dificuldades 

prendem-se essencialmente com a falta de conhecimento acerca do desenvolvimento infantil, pelo que 

é fundamental que estes profissionais neste tipo de interação se empenhem para conhecer as crianças, 

as suas características, potencialidades e limitações (Ribeiro, 2009: 202). 
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3.2. Recomendações do Comité dos Direitos da Criança 

 

 O Comité dos Direitos da Criança não se limitou a esclarecer o sentido e alcance do artigo 12.º, 

tendo também dirigido aos Estados Parte recomendações sobre o modo de assegurar, na prática, o 

direito da criança a ser ouvida. Segundo o Comité dos Direitos da Criança (2009: 7-11), a efetivação do 

direito da criança a ser ouvida requer que os Estados Parte dêem cinco passos, adequados ao contexto 

respetivo. Os cincos passos a dar são os seguintes: 

 Preparação: Os responsáveis pela auscultação da criança devem garantir que a criança é 

informada acerca do seu direito a ser ouvida em todos os assuntos que a afetem, tanto no quadro de 

processos administrativos como de processos judiciais, e sobre o impacto que a sua opinião terá na 

decisão final, de modo a que a criança esteja consciente das possíveis consequências das suas palavras. 

Da mesma forma, a criança tem de ser informada da possibilidade de ser ouvida diretamente ou através 

de um representante. O decisor deve preparar adequadamente a criança antes da audiência, fornecendo-

lhe explicações sobre como, quando e onde a audiência terá lugar e sobre quem serão os seus 

participantes, sendo que a opinião da criança sobre este assunto também deve ser tida em conta. 

 A audiência: O ambiente no qual a criança exerce o seu direito de ser ouvida tem de ser 

encorajador, para que a mesma se sinta à vontade para falar e possa ter a certeza de que a pessoa 

responsável pela sua audição está disposta a ouvi-la e a tomar em consideração aquilo que ela decidiu 

comunicar. A audição da criança deve ser realizada por um adulto envolvido em assuntos relacionados 

com a criança (professor, assistente social, cuidador), o decisor de uma instituição (diretor, 

administrador, juiz) ou um especialista (psicólogo, psiquiatra). Preferencialmente, a criança não deve ser 

ouvida numa audiência pública, mas sob condições de confidencialidade. Os profissionais envolvidos 

(juízes, psicólogos, assistentes) na audição de crianças deviam beneficiar de preparação e apoio para 

facilitar a participação das crianças de forma eficaz. As crianças não devem ser entrevistadas com mais 

frequência do que o necessário, em particular quando eventos prejudiciais (maus-tratos, abusos sexuais, 

entre outros) são explorados, pois pode-se configurar num processo difícil e consequentemente provocar 

um impacto traumático nas crianças. 

  Avaliação da capacidade da criança: As opiniões da criança devem ser devidamente 

tomadas em consideração sempre que a análise individualizada do caso indicar que a criança tem 
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capacidade de formar os seus próprios pontos de vista. Sendo assim, sempre que a criança conseguir 

produzir as suas próprias opiniões de uma forma razoável e independente, o decisor deve considerar as 

opiniões como um fator importante na resolução da questão em causa. Desta forma, devem ser 

desenvolvidas boas práticas para avaliar a capacidade da criança para ser ouvida. 

 Informação do valor atribuído às opiniões da criança (o feedback): O decisor deve 

comunicar à criança o resultado do processo e explicar de que forma a sua opinião foi considerada. O 

feedback é uma forma de garantir que as opiniões da criança não são apenas ouvidas, mas também 

tomadas em consideração, para que a audição não se seja um processo meramente formal. Com a 

comunicação desta informação a criança pode insistir, concordar ou fazer uma outra proposta, ou, no 

caso de uma decisão judicial ou administrativa, apresentar uma reclamação ou recurso. 

 Reclamações, Recursos e Indemnização: É necessário adotar legislação que faculte à 

criança procedimentos de recurso e reclamação em caso de o seu direito a ser ouvida e de ter as suas 

opiniões devidamente consideradas seja violado ou ignorado. Este tipo de procedimentos devem facultar 

mecanismos fiáveis para assegurar à criança que a sua audição não vai expô-la ao risco de violência ou 

castigo.  

 

 3.3. Os desafios práticos da aplicabilidade do direito da criança a ser ouvida nos 

processos judiciais  

 

 Apesar do direito da criança a ser ouvida ser incontestado, na prática é questionável se as 

crianças terão ou não de ser ouvidas e se os tribunais estão preparados para permitir a concretização 

dessa audiência. Os desafios práticos para a aplicabilidade deste direito não são fundamentados apenas 

pelas características intrínsecas às crianças, mas por um conjunto de fatores externos inter-relacionados, 

tais como (Willow, 2010: 35) as atitudes sociais sobre o papel e as capacidades das crianças; a maneira 

como as pessoas mais próximas das crianças as incentivam a expressarem-se livremente; as 

oportunidades que as crianças têm para influenciarem as questões que as afetam; a forma como a 

legislação apoia ou nega o direito da criança a ser ouvida; o acesso das crianças a informação sobre os 

seus direitos; pobreza e outras violações de direitos. 
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  Na doutrina, esta questão é tratada apenas de forma incidental e os estudos que existem 

apontam para algumas incertezas sobre a bondade de ouvir as crianças.  

Numa investigação realizada pela UNICEF Innocenti Research Centre (O’Donnell, 2009: 36-39), 

que analisou a aplicação do direito da criança a ser ouvida em qualquer processo judicial ou 

administrativo que lhe respeitem, na legislação e nas práticas de 52 países diferentes, conclui-se que as 

crianças são frequentemente atores invisíveis nos processos de tomada de decisão. Por exemplo, na 

Dinamarca, em 2003, apenas cerca de 20 % das crianças foram ouvidas em processos de divórcio; na 

Suécia, entre os anos 1999 e 2001, foram ouvidas mais crianças do que em meados da década de 

1990, mas houve poucos registos de opiniões de crianças que tivessem afetado o resultado das decisões. 

O estudo também analisa a questão da adoção, por alguns Estados, de limites da idade para a audição 

da criança, uma prática que é totalmente repudiada pelo Comité dos Direitos da Criança. Alguns países 

justificam a adoção de critérios etários com o argumento de que as crianças mais novas não têm 

capacidade suficiente para compreender as questões em causa e de que a informação fornecida pelas 

mesmas terá pouca relevância. Na Finlândia, por exemplo, as crianças com menos de 10 anos de idade 

raramente são ouvidas em processos criminais, por serem facilmente influenciáveis e por a sua fronteira 

entre a imaginação e a realidade ser muito ténue. Na Dinamarca, os casos de determinação da 

paternidade são vulgarmente decididos logo após o nascimento, pelo que só em casos excecionais é que 

relevante ter em conta as opiniões da criança. Enquanto alguns países, sobretudo aqueles que têm 

alterado os limites de idade nos últimos 10 anos, sustentam que a sua legislação é compatível com o 

artigo 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança, outros admitem que os diversos limites de idade 

conservados na lei ao longo dos tempos têm pouca base lógica e, por isso, devem ser atualizados e 

racionalizados. Por exemplo, o relatório italiano remetido ao Comité dos Direitos da Criança afirma que 

as normas existentes são incongruentes e, dessa forma, considera necessária uma revisão das leis 

atuais, com o propósito de fundamentá-las em critérios mais racionais e uniformes. 

O estudo organizado pela UNICEF e pelo Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos (Jerónimo & Finch, 2012 : 86-89) sobre a aplicação judicial do princípio do interesse 

superior da criança na Europa, no caso das crianças migrantes e desacompanhadas, demonstrou uma 

forte preocupação pelo fato de as crianças nem sempre terem a oportunidade de exercer o seu direito 

de serem ouvidas nos processos judiciais e administrativos que lhes respeitem. Em Espanha, a 

probabilidade de a criança ser ouvida diretamente por um juiz pode variar de acordo com o juiz que está 
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encarregado do caso. No Reino Unido, as crianças acompanhadas por um membro da família são 

raramente ouvidas pelo juiz, que geralmente prefere ouvir os membros adultos. Em Itália, o juiz apenas 

conhece a criança através dos relatórios dos serviços sociais. Em Portugal, por vezes, os juízes preferem 

não ouvir a criança, alegando que a mesma vai dizer apenas aquilo que os adultos lhe disseram para 

dizer. Este estudo concluiu ainda que a forma como as crianças são ouvidas deve ser melhorada, na 

medida em que muitos juízes interrogam as crianças quase como se elas fossem acusadas por ofensas 

criminais. Contudo, este estudo também identificou boas práticas de alguns países em relação à audição 

da criança em tribunal, como a gravação do depoimento da criança, a fim de evitar uma multiplicidade 

desnecessária de audiências; a assistência da criança por um psicólogo durante a audiência; a formação 

especial dos juízes para lidarem com crianças e serem sensíveis às suas necessidades especiais.  

 

 
4. UM SISTEMA DE JUSTIÇA ADAPTADO ÀS CRIANÇAS 

 

 Os direitos da criança desenvolveram-se consideravelmente nas últimas três décadas e 

consequentemente tornou-se evidente que as crianças têm necessidades particulares que devem ser 

tidas em conta, especialmente quando a criança contacta com o sistema de justiça (Parliamentary 

Assembly, 2014: 1). Foi nesse sentido que o Comité de Ministros do Conselho da Europa (2013: 7-31) 

desenvolveu e adotou, em 2010, um conjunto de diretrizes sobre a justiça adaptada às crianças, 

instrumento de carácter não vinculativo, com o principal objetivo de garantir que a justiça é adaptada às 

crianças, independentemente das circunstâncias em causa, e que trata as mesmas com “dignidade, 

respeito, cuidado e equidade”, isto é, pretende assegurar que todas as crianças têm acesso à justiça de 

igual forma e são tratadas com o devido respeito e de forma apropriada. As diretrizes sobre a justiça 

adaptada às crianças foram elaboradas com o propósito de proteger as crianças e jovens da vitimização 

secundária muitas vezes resultante do contacto dos mesmos com o sistema judicial, sobretudo pelo meio 

da promoção de uma abordagem integral da criança, fundamentada em procedimentos 

multidisciplinares. Como mencionaram as crianças e jovens consultados a respeito da elaboração destas 

diretrizes, este tipo de sistema de justiça não precisa de ser muito amigável e/ou protetor, mas deve 

constituir-se como um sistema responsável, alicerçado no profissionalismo, que assegure a 

administração da justiça e, por conseguinte, transmita confiança a todos os intervenientes processuais. 
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 Um sistema de justiça adaptado às crianças fundamenta-se nos seguintes elementos gerais:  

Esquema 1. Elementos gerais da justiça adaptada às crianças. Fonte: Comité de Ministros do Conselho 
da Europa (2013: 20-24). 

 

 As diretrizes da justiça adaptada às crianças subdividem-se em antes, durante e depois do 

processo judicial, porém, como o intuito deste estudo é verificar se o direito da criança a ser ouvida nos 

processos judiciais que lhe dizem respeito é efetivamente garantido, é pertinente fazer uma análise mais 

pormenorizada das diretrizes relacionadas com a justiça adaptada às crianças durante o processo 

judicial, que são as seguintes: 

 Acesso ao tribunal e ao processo judicial: As crianças, como titulares de direitos, devem 

ter acesso a recursos que possibilitem o exercício efetivo dos seus direitos ou a oposição ao desrespeito 

dos mesmos. Desse modo, a legislação nacional deve, de forma adequada, facilitar o acesso das crianças 

ao tribunal pelo meio da utilização de recursos que salvaguardem os direitos das crianças, a partir de 

um aconselhamento jurídico apropriadamente concedido. 

  Aconselhamento jurídico e representação: As crianças devem ter o direito a serem 

individualmente representadas por um advogado nos processos judiciais em que subsistem conflitos de 

interesses entre a criança e os seus pais ou outros intervenientes processuais. Os advogados que 

representam as crianças em tribunal devem ter conhecimentos sobre os direitos da criança e assuntos 

relacionados, mas também receber formação constante e aprofundada, com o intuito de serem capazes 

de comunicar com as crianças de acordo com o seu nível de compreensão. Estes devem facultar à 

criança todas as informações e esclarecimentos necessários no que se refere às prováveis consequências 

das opiniões que estas venham a expressar. 



19 
 

  Direito a ser ouvido e a exprimir a sua opinião: O direito da criança a ser ouvida é um 

direito e não um dever. As crianças devem ser inquiridas acerca da forma como querem ser ouvidas e 

as suas opiniões devem ser tidas em conta de acordo com a sua idade e maturidade. Nunca se deve 

impedir a audição de uma criança somente em razão da sua idade, pelo que um juiz não deve, a não 

ser em atenção ao interesse superior da criança, recusar ouvir uma criança que tenha tomado a iniciativa 

de depor num processo judicial que lhe diga respeito. Também deve ser facultada às crianças toda a 

informação necessária sobre o modo como podem exercer eficazmente o direito a serem ouvidas, 

incluindo o esclarecimento de que o direito a serem ouvidas e a que as suas opiniões sejam tidas em 

conta não determinará, obrigatoriamente, a decisão final. As decisões judiciais em que as opiniões das 

crianças não tenham sido consideradas devem ser corretamente fundamentadas e explicadas às 

mesmas numa linguagem adequada ao seu nível de compreensão.  

  Evitar demoras injustificadas: A todos os processos que digam respeito a crianças deve ser 

aplicado o princípio da urgência para dar uma resposta rápida e, consequentemente, salvaguardar o 

interesse superior da criança. 

 Organização dos processos, ambiente e linguagem adaptados às crianças: As 

crianças devem ser tratadas de acordo com a sua idade, necessidades especiais, maturidade e nível de 

compreensão em todos os processos. Antes mesmo do início da audição, as crianças devem estar 

familiarizadas com as instalações do tribunal e respetivos funcionários, nomeadamente nomes e funções. 

Estes profissionais devem relacionar-se com as crianças com o devido respeito e sensibilidade. As salas 

de interrogatório ou audição e de espera devem proporcionar um ambiente adaptado às crianças. As 

crianças podem ser autorizadas a fazer-se acompanhar pelos pais ou por adulto à sua escolha, caso não 

haja uma decisão estabelecida em contrário em relação a essa pessoa. As gravações de vídeo ou áudio 

e as audiências preliminares à porta fechada devem ser empregadas e tidas como provas admissíveis. 

No entanto, as crianças devem ser protegidas, sempre que possível, no que respeita a imagens ou 

informações que possam comprometer o seu bem-estar. As audiências em tribunal nas quais participem 

crianças devem ser adequadas ao ritmo e à capacidade de atenção da criança. Não devem ser muito 

longas e deve-se evitar o mínimo de interrupções e de distrações durante as mesmas, ainda que possam 

estar previstas algumas pausas.  

  Provas/depoimentos das crianças: A recolha do depoimento de crianças deve, sempre que 

possível, ser realizado por um profissional qualificado que tem de ter em atenção a idade, maturidade, 
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nível de compreensão e as dificuldades de comunicação que as crianças possam ter. Por tudo isto, é 

necessário que o interrogatório seja sempre realizado pelo mesmo profissional, de modo a garantir a 

coerência da abordagem. O número de interrogatórios deve ser o mínimo possível e a sua duração deve 

ser adequada à idade e à capacidade de atenção da criança. Relativamente aos intervenientes 

processuais presentes no momento da audição, deve-se evitar o contacto direto ou a comunicação entre 

a criança-vítima ou testemunha e o provável infrator, com exceção dos casos em que criança-vítima o 

solicite. Apesar de não haver tantas exigências em matéria de prestação de depoimento, tais como a 

dispensa de juramento, não se deve, por causa disso, descredibilizar o depoimento prestado pela criança, 

do mesmo modo que não podem considerar-se inválidos ou não fiáveis depoimentos e provas 

apresentadas por uma criança em razão da sua idade. O interesse superior e o bem-estar da criança são 

as razões pelas quais o juiz deve poder autorizar que uma criança não preste depoimento. Contudo, deve 

ser analisada a possibilidade de recolher depoimentos de crianças vítimas e testemunhas em espaços 

especialmente configurados e adaptados às crianças. 

 Em conclusão, a adoção destas diretrizes constitui um grande passo na criação de um sistema 

de justiça adaptado às crianças e às suas necessidades enquanto intervenientes processuais. A aplicação 

destas diretrizes na prática poderia originar uma melhoria significativa no contacto das crianças com o 

sistema de justiça, um universo geralmente associado e concebido para os adultos. 
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CAPÍTULO II: O DIREITO DA CRIANÇA A SER OUVIDA NOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE 

LHE DIGAM RESPEITO EM PORTUGAL 
 

 

 

1. ENQUADRAMENTO CONSTITUCIONAL  

 

 Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança a 12 de Setembro de 1990, através 

do Decreto do Presidente da República n.º 49/90. De acordo com a Constituição da República 

Portuguesa (CRP)7, de 1976, as disposições da Convenção sobre os Direito da Criança vigoram na ordem 

jurídica portuguesa enquanto vincularem internacionalmente o Estado português (artigo 8.º, n.º 2, CRP), 

o que significa que têm força jurídica equivalente à lei. A CRP inclui dois artigos especificamente 

dedicados à proteção das crianças (artigo 69.º) e dos jovens (artigo 70.º), que estabelecem:   

«1. As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento 

integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra 

o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições. 2. O Estado assegura especial 

proteção às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer forma privadas de um ambiente familiar 

normal. 3. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar» (Artigo 69.º). 

«1. Os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos económicos, sociais e 

culturais, nomeadamente: a) No ensino, na formação profissional e na cultura; b) No acesso ao 

primeiro emprego, no trabalho e na segurança social; c) No acesso à habitação; d) Na educação física 

e no desporto; e) No aproveitamento dos tempos livres.2. A política de juventude deverá ter como 

objetivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a 

sua efetiva integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade. 3. 

O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de moradores, 

as associações e fundações de fins culturais e as coletividades de cultura e recreio, fomenta e apoia 

as organizações juvenis na prossecução daqueles objetivos, bem como o intercâmbio internacional da 

juventude» (Artigo 70.º). 

                                                           
7Texto da Constituição da República Portuguesa consultado em: http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 
[03.06.2014]. 
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 No artigo 69.º da CRP, consagra-se o direito das crianças à proteção, impondo-se ao Estado e à 

sociedade (família, instituições sociais) deveres de prestação ou atividade. O conceito constitucional de 

desenvolvimento integral (artigo 69.º, n.º 1) deve aproximar-se do conceito de desenvolvimento da 

personalidade, presente no artigo 26.º, n.º 2 da CRP, que se institui em dois pressupostos: de um lado, 

a garantia da dignidade da pessoa humana, elemento estático, como principal fundamento do direito ao 

desenvolvimento; de outro lado, a apreciação da criança como uma pessoa em desenvolvimento, 

elemento dinâmico, que requer o aproveitamento de todas as suas potencialidades. A interdição 

constitucional de formas de abandono, de discriminação e de opressão das crianças (artigo 69.º, n.º 1) 

não se circunscreve apenas às formas de violência psíquica ou corporal, mas engloba também a sua 

exploração económica e social. Deste modo, a proteção do desenvolvimento integral da criança 

determina, nomeadamente, a proibição do trabalho de menores em idade escolar (artigo 69.º, n.º 3). 

Este direito abrange todas as crianças por igual (artigo 69.º, n.º 2), no entanto, no caso de crianças órfãs 

e abandonadas ou por qualquer forma privadas de um ambiente familiar, poderá ser necessário a adoção 

de medidas especiais de compensação indispensáveis para a sua proteção. O artigo 70.º, n.º 1, da CRP 

reconhece aos jovens um direito de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, 

sociais e culturais (ensino, emprego, habitação, educação física e desporto, aproveitamento de tempos 

livres) e o Estado é o principal responsável pela concretização deste direito. Relativamente à política de 

juventude (artigo 70.º, n.º 2), esta não pode propor objetivos diferentes dos constitucionalmente 

consagrados, que requerem a promoção do desenvolvimento da personalidade, o incitamento à criação 

livre e a participação empenhada na vida coletiva. Compete ao Estado, em cooperação com as famílias 

e as organizações sociais (artigo 70.º, n.º 2), a função de incentivo e apoio às organizações juvenis, mas 

também o intercâmbio internacional da juventude, pelo meio de incitamentos e apoios de várias formas, 

tais como subsídios financeiros e assistência técnica e administrativa, de acordo com as formas definidas 

por lei, nomeadamente com os princípios da igualdade, da transparência e da participação (Canotilho & 

Moreira, 2007: 867-877). 
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2. A LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO 

 
 

Para este estudo interessa analisar a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei 

n.º31/2003 de 22 Agosto)8, que tem por objeto a promoção e a proteção das crianças e dos jovens em 

perigo com o intuito de garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, tendo como destinatários 

as crianças e jovens em perigo, com idade inferior a 18 anos ou 21 anos caso solicite a continuação da 

intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos, que residam ou se encontrem em território nacional 

(artigos 1.º, 2.º e 5.º). 

As circunstâncias legitimadoras da intervenção para promoção dos direitos e proteção da criança 

e jovem em perigo são as seguintes (artigo 3.º, n.º 1): a) os pais, o representante legal ou quem tem a 

guarda de facto ponham em perigo a segurança, saúde, formação da criança ou jovem; b) quando esse 

perigo resulte de ação ou omissão de terceiros, em que os pais, o representante legal ou quem tenha a 

guarda de facto da criança ou do jovem não se oponham de modo adequado a removê-lo; ou c) quando 

esse perigo resulte de ação ou omissão da própria criança ou do jovem, em que os pais, o representante 

legal ou quem tenha a sua guarda de facto não se oponham de modo adequado a removê-lo. Considera-

se que a criança ou o jovem está em perigo quando se encontra numa das seguintes situações (artigo 

3.º, n.º 2): a) está abandonada ou vive entregue a si própria; b) sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou 

é vítima de abusos sexuais; c) não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação 

pessoal; d) é obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e 

situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; e) está sujeita, de forma direta ou 

indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; ou 

f) assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem a sua saúde, segurança, 

formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda 

de facto se lhes oponham de forma a remover o perigo a que a criança está exposta. 

A intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e jovem em perigo obedece 

aos seguintes princípios (artigo 4.º): interesse superior da criança; privacidade; intervenção mínima; 

intervenção precoce; proporcionalidade e atualidade; responsabilidade parental; prevalência da família; 

obrigatoriedade da informação; audição obrigatória e participação; e subsidiariedade. 

                                                           
8Texto da Lei de Proteção de Criança e Jovens em Perigo consultado em: http://www.dre.pt/pdf1s/1999/09/204A00/61156132.pdf [03.06.2014]. 
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A intervenção judicial nos processos de promoção e proteção é residual e de jurisdição voluntária, 

conferindo ao juiz um amplo poder de iniciativa, e só tem lugar em casos específicos, presentes no artigo 

11.º, como, por exemplo, quando não seja prestado, ou seja retirado, o consentimento necessário à 

intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ), quando o acordo da 

promoção/proteção seja reiteradamente não cumprido, ou quando a criança ou jovem se oponha à 

intervenção da CPCJ. O processo judicial de promoção e proteção, que tem carácter urgente, é 

constituído pelas fases de instrução (artigo 109.º), debate judicial, que é realizado por um juiz que preside 

e por dois juízes sociais (artigo 115.º), decisão e execução da medida (artigos 125.º e 59.º, n.ºs 2 e 3). 

No entanto, a instrução e o debate judicial não constituem fases imprescindíveis do processo, porque o 

mesmo pode decorrer e culminar na aplicação de uma medida de promoção e proteção sem que aquelas 

etapas tenham ocorrido (Bolieiro & Guerra, 2009: 55). A iniciativa processual compete, por regra, ao 

Ministério Público e o seu requerimento inicial deve abarcar os factos que advêm da situação de perigo 

que, de acordo com o artigo 3.º, legitimam a intervenção judicial de proteção. 

Um dos princípios orientadores subjacentes à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 

anteriormente referido, é o da audição obrigatória e participação. A criança e jovem, em separado ou na 

companhia dos pais ou de pessoa que tenha sua guarda de facto, têm direito a ser ouvidos e a participar 

nos atos processuais e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção (artigo 4.º, alínea 

i)). Num processo judicial de promoção e proteção, a criança com 12 ou mais anos (ou com idade 

inferior, desde que a sua capacidade para compreender o sentido da intervenção o aconselhe) é ouvida, 

individualmente ou acompanhada pelos pais ou representante legal, por advogado ou por pessoa da sua 

confiança, quanto aos factos que originaram a intervenção e quanto à aplicação, revisão ou cessação da 

medida de promoção e proteção (artigo 84.º). O processo deve decorrer de forma compreensível para a 

criança, tendo em conta a sua idade e o grau de desenvolvimento intelectual e psicológico (artigo 86.º, 

n.º 1). Na audição da criança e durante os outros atos processuais ou diligências que o justifiquem, o 

juiz pode determinar a intervenção ou a assistência de médicos, psicólogos ou outros especialistas ou 

pessoa da confiança da criança, ou determinar a utilização de meios técnicos que lhe pareçam 

adequados (artigo 86.º, n.º 2).  

As medidas de promoção dos direitos e de proteção visam afastar o perigo em que a criança ou 

o jovem se encontra e proporcionar as condições que permitam proteger e promover a sua segurança a 

todos os níveis (artigo 34.º). Estas medidas tipificam-se em: medidas em meio natural de vida – apoio 
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junto dos pais, apoio junto de outro familiar, confiança em pessoa idónea e apoio para autonomia de 

vida (artigo 35.º, n.º 1 alíneas a), b), c), d)); medidas de colocação – acolhimento familiar, acolhimento 

em instituição e confiança a pessoa selecionada para a adoção ou instituição com vista à futura adoção 

(artigo 35.º, n.º 1, alíneas e), f), g)). A medida aplicada é obrigatoriamente revista quando concluído o 

prazo estabelecido no acordo ou na decisão judicial ou decorridos períodos nunca superiores a seis 

meses (artigo 62.º, n.º1). A decisão de revisão da medida pode determinar (artigo 62.º,n.º 3): a cessação 

da medida; a substituição da medida por outra mais adequada; a continuação ou a prorrogação da 

execução da medida; a verificação das condições de execução da medida. As medidas cessam quando 

(artigo 63.º, n.º 1): decorra o respetivo prazo de duração ou eventual prorrogação; a decisão de revisão 

lhes ponha termo; seja decretada a adoção; o jovem atinja a maioridade ou, nos casos em que tenha 

solicitado a continuação da medida para além da maioridade, complete 21 anos; seja proferida decisão 

em procedimento cível que assegure o afastamento da criança ou do jovem da situação de perigo. 

 

 

3. O QUE REVELAM OS ESTUDOS NACIONAIS ACERCA DA AUDIÇÃO DE CRIANÇAS EM 

PROCESSOS JUDICIAIS? 

 

 

 A participação das crianças nos seus contextos de vida em Portugal, nomeadamente a sua 

audição nas questões que lhes digam respeito, tanto em tribunal como nas Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), encontra-se numa fase muito inicial (Soares, 2005: 444; Mota, 2009: 87). Ao 

nível nacional, parece subsistir, para além de um défice na aplicação do direito da criança a ser ouvida, 

também uma lacuna científica, na medida em que existem poucos estudos nacionais sobre a audição 

de crianças em processos judiciais de promoção e proteção centrados essencialmente nos processos e 

dinâmicas da audição da criança em tribunal.  

Soares (2005), no seu estudo «Infância e Direitos: Participação das Crianças nos Contextos de 

Vida – Representações, Práticas e Poderes», teve como objetivo a construção de conhecimento acerca 

da infância por intermédio da consideração da participação das crianças nos seus contextos de vida. A 

amostra do estudo foi constituída por 42 crianças, entre os 8 e os 10 anos, sendo 25 das crianças de 

uma escola pública e 17 crianças de uma escola privada, da mesma área urbana. Relativamente à 

participação das crianças em contexto judicial, as crianças entrevistadas mencionaram que a 
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participação infantil pode ser determinante e consequentemente ter implicações reais nos seus contextos 

de vida, sobretudo no sistema judicial. A autora refere ainda que a ausência da participação das crianças 

nos processos judiciais é óbvia e justificada por perceções conservadoras, «que reconhecem somente 

ao indivíduo adulto a legitimidade para se fazer ouvir nos processos que lhe dizem respeito, sendo as 

crianças remetidas para a condição de objetos de intervenção e proteção» (Soares, 2005: 444). Por 

último, evidenciou ainda a importância da promoção da cultura da audição das crianças como forma de 

reconhecimento da sua cidadania, mas também que o direito das crianças à informação tem sido 

suprimido por se acreditar que a criança não tem capacidade intelectual para entender criticamente a 

informação. 

Um outro estudo, realizado por Mota (2009: 87), acerca da participação de crianças nos 

processos de promoção e proteção nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), através da 

realização de entrevistas a profissionais que trabalham numa CPCJ da zona norte do país e da análise 

documental de 165 processos de promoção e proteção, constatou que a participação das crianças com 

menos de 12 anos de idade, nos processos de promoção e proteção instaurados pelas comissões de 

proteção de crianças e jovens, é uma «realidade em fase embrionária». As principais razões apontadas 

pelos profissionais entrevistados, para justificar a não audição ou participação da criança neste tipo de 

processos, foram o elevado número de processos e a carência de tempo necessário para trabalhar todos 

os processos, mas também o facto de a lei recomendar a audição de crianças com idade superior a 12 

anos. A autora conclui ainda que as CPCJ não estão preparadas para assegurar que o princípio da 

participação das crianças seja efetivamente garantido de acordo com os padrões internacionais e 

nacionais de direitos da criança, porque, apesar de valorizarem a participação da criança, as CPCJ 

limitam-se, na maioria das vezes, a invocar a não obrigatoriedade da audição da criança estabelecida na 

legislação portuguesa, em vez de terem em consideração a experiência da criança. Com o seu estudo, a 

autora pretendeu demonstrar que a participação infantil poderá ser uma experiência benéfica para a 

criança. No entanto, a participação poderá ser aperfeiçoada através da sensibilização dos profissionais 

para a aplicação de estratégias incentivadoras da participação e promotoras da proteção das crianças. 

Sendo assim, não é preciso alterar a lei, mas modificar a posição destes profissionais que trabalham 

com e para as crianças em relação à sua participação, para que estes tenham “tempo e capacidade de 

escutar e interpretar a sua mensagem” (Tomás, 2009: 90). 
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Num estudo sobre as trajetórias e significados do processo judicial de crianças vítimas de abuso 

sexual intrafamiliar, Ribeiro (2009: 193) constatou que o contacto da criança com a Justiça, do ponto de 

vista da criança, pode-se manifestar como uma experiência instável e desestruturante mas também pode 

constituir uma «prova bem-sucedida». A autora verificou que os espaços em que as crianças são 

recebidas em tribunal não são os mais apropriados. No entanto, basta a presença de um instrumento 

infantil, como por exemplo folhas e lápis de cor, um boneco, desenhos na parede, para tornar o ambiente 

mais acolhedor e adaptado às crianças, ao invés da formalidade usual neste tipo de contexto, mais 

dirigida a outros participantes, os adultos. Apesar da inadequação de alguns espaços e da complexidade 

de muitos procedimentos, é essencialmente a dimensão relacional entre os profissionais e as crianças 

que vai determinar se a experiência em tribunal é estável e positiva ou o contrário. De acordo com a 

autora, a apreciação da criança relativamente à sua participação no processo judicial abrange distintas 

interpretações. Por um lado, a participação ativa no processo parece estar uniformemente ligada a 

experiências perspetivadas como gratificantes ao longo do processo, mas também a um sentimento de 

empoderamento, derivado do reforço transmitido pelos profissionais às crianças, que as contextualizam 

como intervenientes no sistema judiciário. Por outro lado, existem crianças para quem a perspetiva de 

terem de repetir as suas histórias a diversos profissionais em diferentes contextos, que geralmente são 

momentos vivenciados com uma maior ansiedade, é motivo suficiente para não apresentarem qualquer 

motivação em relação à sua participação no processo. Portanto, é necessário adotar estratégias 

alternativas, tais como a audição para memória futura ou a entrevista com recurso a espelho 

unidirecional, em que um técnico especializado na orientação da entrevista interage diretamente com a 

criança e os outros profissionais acompanham a entrevista a partir de uma sala adjacente.  

Apesar de a investigação neste domínio ser lacunar e dispersa, alguns estudos merecem uma 

reflexão particular, pois constituem contributos muito pertinentes para a compreensão da forma como a 

criança institucionalizada perceciona a possibilidade de poder ser ouvida e, nomeadamente, de poder 

participar na tomada de decisão sobre a sua institucionalização. 

 Tomás (2000: 153) apurou, no seu estudo intitulado «Ter e não deter o direito da audição», por 

meio de entrevistas e conversas com menores, que, na maioria das vezes, o direito de audição do menor 

em tribunal não é garantido e também que a generalidade dos menores considera a sua experiência em 

tribunal «como algo que já estava decidido mesmo antes de eles irem lá». A autora também constatou 

que os menores não tinham conhecimento dos seus direitos em tribunal nem na instituição de 
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acolhimento. Segundo a autora, esta dificuldade em garantir e respeitar o direito de opinião dos menores 

em tribunal deve-se a políticas sociais fortemente enraizadas na sociedade com tendências repressivas 

específicas de um direito penal de adultos que, consequentemente, possibilita a rejeição ou a violação 

constante das garantias mais fundamentais de uma política penal de menores. Por esta razão, os 

menores percebem que a sua audição e a sua opinião «pouco ou nada pode influenciar o rumo dos 

acontecimentos», na medida em que, segundo estes, é algo que é decidido por adultos, nomeadamente 

por juízes e pelos técnicos responsáveis (Tomás, 2000: 163). 

 Numa outra investigação, dirigida por Santos (2011), intitulada «Olhares das crianças 

institucionalizadas sobre os seus direitos: “Poder escolher se queria vir para aqui ou não e não me 

deixaram dizer, não respeitaram” (Marta,12 anos)», teve como objetivo interpretar os discursos das 

crianças institucionalizadas sobre os seus direitos, especialmente o direito à participação. Das 23 

crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, que participaram neste estudo, apenas 

uma terá afirmado que participou na decisão da sua institucionalização. Verificou-se ainda que na maioria 

dos testemunhos destas crianças, acerca da sua possibilidade de participar na decisão da sua 

institucionalização, os adultos eram posicionados como as personagens principais das decisões que 

respeitavam às crianças. A autora concluiu que as crianças o exercício do seu direito à participação a 

disposição dos adultos, uma vez que são estes que possuem a autoridade e o poder de decisão 

relativamente às mesmas, sendo os adultos muitas vezes mencionados pelas crianças como os principais 

condicionadores da sua possibilidade de poder participar na tomada de decisões que lhes diziam 

respeito.   
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CAPÍTULO III: DESENHO METODOLÓGICO DO TRABALHO DE CAMPO 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Nesta investigação a grande questão que se coloca é como é que o direito da criança a ser ouvida 

é efetivamente garantido nos processos judiciais que envolvem crianças, especialmente nos processos 

de promoção e proteção? E para responder a esta questão defini alguns objetivos orientadores da 

investigação, nomeadamente: a) caracterizar os processos judiciais de promoção e proteção, 

particularmente se houve audição da criança e se a sua opinião foi devidamente tomada em consideração 

nas questões que lhe respeitem; b) perceber se a audição da criança em tribunal é realizada de acordo 

com os parâmetros recomendados pelo Comité dos Direitos da Criança; c) compreender como 

percecionaram os jovens adultos a experiência de terem sido ouvidos em tribunal quando eram crianças 

e quais foram os principais obstáculos que enfrentaram; d) perceber o que os jovens adultos sentiram, 

antes, durante e após a sua audição em tribunal quando eram crianças; e) averiguar se estes jovens 

quando foram ouvidos em criança no tribunal estavam familiarizados com o funcionamento do mesmo 

e se tinham conhecimento dos seus direitos e deveres e f) verificar as condições que são disponibilizadas 

às crianças ouvidas em processos judiciais de promoção e proteção pelo tribunal, nomeadamente 

averiguar se corresponde a um sistema de justiça adaptado às necessidades e aos direitos das crianças. 

Para além disso, esta pesquisa também tem como propósito, com base nos resultados obtidos e tendo 

por referência as recomendações do Comité dos Direitos da Criança sobre este assunto, apresentar um 

conjunto de recomendações adaptadas a realidade portuguesa que facilitem o exercício pela criança do 

direito a ser ouvida em tribunal.  

 Em Portugal, já têm sido realizados alguns estudos sobretudo sobre a audição das crianças 

vítimas de abuso sexual em tribunal, segundo a perspetiva, quer das próprias crianças quer dos 

magistrados e psicólogos forenses. Porém, pretendo com este estudo investigar uma população um 

pouco negligenciada pelos estudos realizados neste domínio no nosso país, as crianças que se encontram 

em situações de perigo tais como o abandono, negligência parental, os maus tratos físicos e psicológicos, 

e que contactam com o tribunal em processos judiciais de promoção e proteção. Com intuito de colmatar 

a inexistência de estudos acerca desta temática optei pela utilização de uma estratégia de investigação 

que valoriza o saber empírico, isto é, uma teoria construída a partir dos dados obtidos no terreno, 
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denominada de Grounded Theory (“teoria fundamentada nos dados”) (Glaser, 1992; Charmaz, 2000). 

Constitui uma metodologia de investigação qualitativa que recolhe «das experiências vivenciadas pelos 

atores sociais aspetos significativos, possibilitando interligar constructos teóricos do conhecimento em 

(…) áreas como a psicologia, sociologia e outras» (Dantas, Leites, Luma & Stipp: 2). Sendo assim, com 

adoção desta teoria os investigadores não pretendem construir uma formulação teórica sobre os atores 

individuais, mas sobre os padrões de ação e interações do mesmo com as mais variadas unidades sociais 

através da sua observação no terreno (Fernandes & Maia, 2001: 54). 

 Para alcançar os objetivos anteriormente referidos, optei pela conjugação de duas técnicas de 

pesquisa distintas mas complementares: a análise de conteúdo dos processos judiciais de promoção e 

proteção e a realização de entrevistas semiestruturadas a jovens adultos que foram ouvidos em tribunal 

quando eram crianças em processos judiciais de promoção e proteção.  

 Inicialmente, pretendia realizar entrevistas a magistrados do Tribunal Judicial da Comarca de 

Guimarães e a menores de idade que tinham sido ouvidos em tribunal num processo judicial de 

promoção e proteção, contudo, não foi possível, devido à indisponibilidade de tempo demonstrada pelos 

magistrados e às questões éticas e deontológicas que surgem nas investigações com crianças. A análise 

deste tema, pouco explorado na doutrina, a partir de uma metodologia qualitativa vai permitir «encarar 

a interação do investigador com o campo e os seus membros como parte explícita da produção do saber, 

em lugar de a excluírem a todo custo, como variável interveniente» (Flick, 2005: 6). Sendo assim, a 

investigação de índole qualitativa pretende aceder e compreender os quadros de referência dos sujeitos 

em estudo pelo meio de um processo indutivo, com o intuito de, para além de testar teorias, encontrar 

e formular novas teorias empiricamente fundamentadas (Duarte, 2009: 7; Machado, 2008: 40). As 

próprias reflexões do investigador sobre as suas atitudes, os seus sentimentos e observações no terreno, 

também se constituem como dados relevantes numa investigação qualitativa em que «a subjetividade 

do investigador e dos sujeitos estudados faz parte do processo de investigação» (Flick, 2005: 6). Neste 

tipo de metodologia, a questão da amostra dificilmente se determina a priori, na medida em que os 

sujeitos não são escolhidos devido à sua representatividade, mas sim devido ao seu carácter exemplar, 

isto é, tudo depende da qualidade das informações recolhidas junto da população em estudo (Duarte, 

2002: 143; Ruquoy, 1995: 103).   
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2. OS CONTEXTOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 No presente ponto pretendo realizar uma caracterização das instituições envolvidas nesta 

investigação. 

 

2.1. Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães 

 

A primeira unidade de análise desta investigação é o Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães. 

Esta escolha deveu-se, sobretudo, a um protocolo existente entre o Instituto de Ciências Sociais e o 

Tribunal e a oportunidade que me foi proporcionada pelos mesmos para a realização de um estágio e de 

um estudo exploratório para uma unidade curricular do Mestrado. Trata-se de um tribunal singular, com 

uma dimensão média-grande e composto por 5 juízos cíveis autónomos, que julgam também processos 

respeitantes a família e menores, e 3 juízos criminais, com competência, em matéria penal, para julgar 

os processos de crimes menos graves, isto é, crimes com pena de prisão igual ou inferior a cinco anos. 

O estágio realizado nesta instituição, também proporcionou uma ponte de contacto ou ligação com as 

instituições de acolhimento de crianças e jovens em perigo nas quais realizei as entrevistas a jovens 

adultos que foram ouvidos em tribunal quando eram crianças em processos de promoção e proteção. 

 

2.2. Lar Santa Estefânia 

 

 O Lar Santa Estefânia é uma instituição Privada de Solidariedade Social, situada no concelho de 

Guimarães, que tem acordado com o Centro Regional de Segurança de Braga, desde 1982, o 

desenvolvimento de atividades de apoio à juventude (internato do sexo feminino), nas instalações da sua 

sede, para um máximo de oitenta utentes. Toda a sua ação residencial e educativa se desenvolve numa 

lógica de consagração dos direitos e garantias das crianças e jovens e respetivas famílias e segue a 

orientação pedagógica do Reverendo Padre Jerónimo Usera, fundador da Congregação das Religiosas do 

Amor de Deus: «Educar em Amor, por Amor e para o Amor». A instituição tem por fim acolher, educar, 

integrar ou reintegrar no meio sócio-familiar e valorizar pessoalmente e profissionalmente, preparar para 

a vida ativa, crianças e adolescentes do sexo feminino, em regime de internamento, que se encontrem 

nas situações de perigo referidas no artigo 3.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. A 
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estrutura administrativa do Lar é constituída pela Direção da Instituição e pela Direção Técnica e 

Residencial que é da responsabilidade da Congregação das Irmãs do Amor de Deus. Encontra-se 

organizada em unidades e famílias de acolhimento, onde se desenvolve uma relação afetiva de tipo 

familiar. O Lar Santa Estefânia é constituído estruturalmente por um modelo que integra oito unidades 

residenciais, em que seis dessas unidades são constituídas por jovens perfeitamente estabilizadas, bem 

adaptadas, com um percurso institucional que aponte para inexistência de problemas graves e as outras 

duas unidades, designadas como unidade de acolhimento e unidade de autonomia, são especializadas 

em função da condição/problemática dos utentes: jovens em transição para o mercado de trabalho e 

para a vida ativa e jovens em fase de acolhimento, avaliação ou intervenção específica. 

 

2.3. Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais de Guimarães 

(ADCL) 

 

 A Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL)  é uma instituição 

particular de Solidariedade Social, com sede na freguesia de S. Torcato, do concelho de Guimarães, que 

tem como missão cooperar com as comunidades locais no seu desenvolvimento integrado e sustentado, 

procurando melhorar as condições de vida das populações, no plano individual e coletivo, numa 

perspetiva de promoção da cidadania ativa e da inclusão social. Nas suas respostas sociais e serviços a 

associação tem um lar de infância e juventude e um apartamento para autonomia de vida. O Lar de 

infância e juventude é direcionado à crianças e jovens, dos 0 aos 18 anos, em situação de emergência, 

perigo ou negligência, retirados aos seus agregados familiares de origem por decisão das Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens ou do Tribunal, e surge da necessidade de uma estrutura residencial que 

lhes garantisse o pleno cumprimento dos seus direitos, assegurasse a sua proteção, promovesse o seu 

bem-estar, desenvolvimento integral, cidadania ativa e (re) integração social, num ambiente normativo 

de vida próximo de um ambiente familiar harmonioso e afetuoso que respeitasse a sua individualidade. 

O apartamento para autonomia de vida acolhe jovens com mais de 16 anos com uma medida de 

promoção e proteção para autonomia de vida, ou entregues ao cuidado de uma instituição, e que 

carecem de apoio para a transição para a vida ativa e/ou suporte na execução do seu projeto de vida. 

Garantir condições de acolhimento dos jovens na transição para autonomia de vida, educar para a 

autonomia e vida ativa tendo em conta as idades, retaguarda e competências e promover a sua 

autonomia de vida são os principais objetivos deste apartamento de autonomização. 
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3. TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS EM INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA: ANÁLISE DE 

CONTEÚDO E ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

3.1. As técnicas de recolha de dados e os seus objetivos específicos 

 

3.1.1. Análise de conteúdo dos Processos Judiciais de Promoção e Proteção 

 

 

 A escolha da metodologia de análise de conteúdo dos processos judiciais de promoção e 

proteção deveu-se ao facto de não existirem estatísticas oficiais sobre a temática em análise permitindo-

me assim criar a minha própria base de dados. Este método de recolha de dados foi utilizado também 

com o objetivo de apoiar e orientar a aplicação e consequentemente complementação de uma outra 

metodologia, neste caso as entrevistas semiestruturadas. A combinação de diferentes métodos de 

recolha de dados que implique a consulta de várias fontes na mesma investigação consiste, segundo 

Plattan (1990 apud Machado, 2008: 39), numa triangulação metodológica.  

  Como referi anteriormente, esta análise documental será do tipo qualitativa que se 

consubstanciará no estudo de um pequeno número de informações complexas e pormenorizadas, 

embora seja articulada parcialmente por uma análise do tipo quantitativo, isto é, por um grande número 

de informações concisas (Quivy & Campenhoudt, 2008: 227). De acordo com Oliveira & Silva (2005: 

258), com a análise da narrativa dos processos judiciais “pode-se buscar aquilo que é transmitido com 

a ocorrência de determinados comportamentos e com o discurso sobre esses comportamentos, ou seja, 

pode-se apreender a lógica que informa tais comportamentos e discursos empreendidos pelos grupos 

sociais estudados”. Visto que, a análise de conteúdo é definida como um «conjunto de técnicas de análise 

das comunicações» (Bardin, 2008: 33). A seleção da amostra dos processos judiciais que analisei nesta 

investigação dependeu inevitavelmente do tempo que dispus durante o estágio no Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães.  

 Os processos judiciais de promoção e proteção foram analisados com vista a alcançar os 

seguintes objetivos: a) caracterizar os processos judiciais de promoção e proteção, particularmente saber 

se houve audição da criança e se a sua opinião foi devidamente tomada em consideração nas questões 
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que lhe respeitem; b) perceber se a audição da criança em tribunal é realizada de acordo com os 

parâmetros recomendados pelo Comité dos Direitos da Criança. 

 

3.1.2. Entrevistas Semiestruturadas 

 

A realização de entrevistas semiestruturadas a jovens adultos, com idade superior a 18 anos, 

que já tinham sido ouvidos em tribunal quando eram crianças em processos judiciais de promoção e 

proteção, teve como intuito perceber como é que foi a sua experiência de ser ouvido em tribunal, na 

medida em que ninguém melhor do que estes jovens nos poderá elucidar como é assegurado, na prática, 

o direito da criança a ser ouvida num processo judicial. Mas também, sobre algumas falhas por parte do 

tribunal no contacto com as crianças ouvidas e possíveis melhorias e mudanças, de forma a garantir que 

o direito da criança a ser ouvida assegura a sua plena proteção. A entrevista semiestruturada tem como 

grande vantagem a sua adaptabilidade, pois possibilita «explorar determinadas ideias, testar respostas, 

investigar motivos e sentimentos» (Bell, 1997: 118). Logo, a utilização da entrevista num estudo 

pressupõe que o investigador não dispõe de dados pré-existentes mas que necessita obter dados próprios 

sobre o domínio em estudo (Ruquoy,1995: 86). Essencialmente, esta metodologia de recolha de dados 

caracteriza-se por um contacto direto entre um investigador e um interlocutor que tem como intuito 

principal analisar como os indivíduos percebem determinada realidade, ou melhor, o interlocutor durante 

a entrevista vai revelar «as suas perceções de um acontecimento ou de uma situação, as suas 

interpretações ou as suas experiências» (Quivy & Campenhoudt, 2008: 192).  

 As entrevistas foram conduzidas com o intuito de alcançar os seguintes objetivos: a) 

compreender como vêm os jovens adultos a sua experiência de ser ouvidos em tribunal quando eram 

crianças; b) perceber o que sentiram, antes, durante e após a sua audição e quais foram os principais 

obstáculos que enfrentaram; c) perceber qual é o comportamento dos magistrados no momento da 

audição das crianças mas também as eventuais dificuldades que estes possam sentir na interação com 

as mesmas; d) averiguar se estes jovens adultos quando foram ouvidos em criança no tribunal estavam 

familiarizados com o funcionamento do mesmo e se tinham conhecimento dos seus direitos e deveres; 

e) perceber o que estes jovens adultos pensam acerca dos tribunais e dos atores judiciários neste 

momento e o que pensavam quando eram crianças; f) verificar as condições que são disponibilizadas às 

crianças ouvidas em processos judiciais de promoção e proteção no Tribunal Judicial da Comarca de 
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Guimarães, nomeadamente averiguar se corresponde a um sistema de justiça adaptado às necessidades 

e aos direitos das crianças e g) recolher opinião destes jovens adultos a respeito de algumas 

recomendações do Comité dos Direitos da Criança sobre o modo de assegurar, na prática, o direito da 

criança a ser ouvida em tribunal. 
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CAPÍTULO IV- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

  

1. PROCESSOS JUDICIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO 

 

 

 Durante a realização do estágio no Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães tive a 

oportunidade de analisar 39 processos judiciais de promoção e proteção, referentes aos anos de 2007 

a 2012, do 1º Juízo Cível, disponíveis no arquivo judicial do presente tribunal. A minha amostra de estudo 

são as 50 crianças que integravam os referidos processos judiciais, sendo que 11 destes processos eram 

compostos, respetivamente, por 2 crianças (irmãos). É importante mencionar que o número de 

processos de promoção e proteção analisados ficou dependente do acesso aos mesmos, do tempo e 

dos recursos disponíveis durante o estágio efetuado no tribunal supracitado. Como referi anteriormente, 

a metodologia central desta investigação não foi a análise dos processos judiciais de promoção e 

proteção, contudo foram obtidos dados e conclusões importantes.  

 No que concerne ao propósito primordial desta investigação, ou seja, a audição das crianças nos 

processos judiciais de promoção e proteção (Gráfico 1), verifiquei que o número das crianças não ouvidas 

sobrepõe-se às crianças ouvidas, ainda que sem grande disparidade (52% contra 48% ou 26 contra 24, 

respetivamente). 

 

 

Gráfico 1. Audição das crianças. Fonte: Autos dos Processos de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial 
da Comarca de Guimarães (2007-2012). 
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 Mas para o melhor entendimento acerca desta realidade procedo à caracterização individualizada 

das crianças que foram ouvidas e das crianças que não foram ouvidas nos processos analisados, com 

base nas seguintes variáveis: nacionalidade e idade. 

 

1.1. Caracterização das crianças que não foram ouvidas nos processos judiciais de 

promoção e proteção (2007-2012) 

 

Na nacionalidade destas crianças (Gráfico 2) como seria de prever, há uma maior incidência da 

Portuguesa (85%), seguindo-se a Romena (11%) e por último a Brasileira (4%). 

 

  

 Relativamente às idades das crianças que não foram ouvidas nos processos judiciais de 

promoção e proteção (Tabela 1), saliento o facto de que a não audição destas crianças tende a diminuir 

com o avançar da idade, isto é, há uma predominância em não ouvir as crianças com idades inferiores 

aos 10 anos. 

 

 
Gráfico 2. Nacionalidade das crianças não ouvidas. Fonte: Autos dos Processos de Promoção 
e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães (2007-2012). 
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1.2. Caracterização das crianças que foram ouvidas nos processos judiciais de 

promoção e proteção (2007-2012) 

 

 

 Em relação à nacionalidade (Gráfico 3), verifiquei que todas as crianças que foram ouvidas nos 

processos de promoção e proteção são de nacionalidade portuguesa (100%). Na variável idade destaco 

a tendência que existe nos processos de promoção e proteção analisados, em ouvir as crianças com 

idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Nacionalidade das 
crianças ouvidas. Fonte: Autos dos 
Processos de Promoção e Proteção, 
Tribunal Judicial da Comarca de 
Guimarães (2007-2012). 

Tabela 1. Idade das crianças não 
ouvidas. Fonte: Autos dos Processos 
de Promoção e Proteção, Tribunal 
Judicial da Comarca de Guimarães 
(2007-2012). 
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 1.3. Perfis de Situação 

  

 Os dados obtidos nos processos de promoção e proteção do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial 

da Comarca de Guimarães, referentes aos anos 2007 a 2012, acerca da audição das crianças e da 

consideração da sua opinião nas questões que lhes dizem respeito podem ser representados pelos 

seguintes perfis de situação presentes no esquema 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Perfis de Situação. Fonte: Autos dos Processos de Promoção e Proteção, Tribunal 
Judicial da Comarca de Guimarães (2007-2012). 

Gráfico 4. Idade das 
crianças ouvidas. Fonte: 
Autos dos Processos de 
Promoção e Proteção, 
Tribunal Judicial da 
Comarca de Guimarães 
(2007-2012). 
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 De seguida, procederei a uma análise qualitativa, «de um pequeno número de informações 

complexas e pormenorizadas» (Quivy & Campenhoudt, 2008: 227), dos perfis de situação que se 

encontram no esquema 2 e que foram obtidos por meio da técnica que com base na articulação entre 

os objetivos do estudo e a indução do investigador, permite compreender os sujeitos a partir dos seus 

quadros de referência, na medida em que só a utilização de métodos construídos e fixos possibilita ao 

investigador produzir uma interpretação (Quivy & Campenhoudt, 2008: 226; Machado, 2008: 40). De 

acordo com Foucault (1972: 39), o estudo do campo discursivo permite: 

 «(…)compreender o enunciado na estreiteza e singularidade do acontecimento, determinar as 

condições de sua existência, fixar seus limites da forma mais justa, estabelecer suas correlações com 

os outros enunciados a que pode estar ligado e de mostrar que outras formas de enunciação excluem».  

 

 É importante ter em atenção que a transcrição dos discursos produzidos pelos cidadãos durante 

a audiência, realizada pelos magistrados, que narram ao escrivão o conteúdo que deverá compor por 

escrito os autos dos processos «reflete as suas próprias representações sociais do mundo e os seus 

próprios objetivos a atingir» (Machado, 2007: 143). 

 

1.3.1. Criança com idade inferior a 12 anos não ouvida 

 

 Neste perfil, está subjacente a ideia de que uma criança com idade inferior a 12 anos não tem 

capacidade intelectual para expressar a sua opinião sobre as questões que lhe podem afetar, tal como 

está explícito no seguinte extrato, retirado de uma decisão proferida no 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial 

da Comarca de Guimarães:   

«Tendo em conta que o menor não foi ouvido aquando da aplicação da medida, nem na revisão (…), 

pese embora já contar com 12 anos de idade (…), somos a entender que nada aconselha á sua 

audição. Em conformidade, por entender desnecessária a audição do menor, não determino a sua 

audição, ao abrigo do disposto no artigo 84.º da LPCJ.» (Autos de Processo de Promoção e Proteção, 

Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2009-2011). 
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 Além desta referência ao critério da idade como determinante na audição ou não da criança nos 

processos de promoção e proteção analisados, também constatei que esta noção imperava em muitos 

dos discursos dos juízes e magistrados do Ministério Público com quem tive a oportunidade de ter uma 

conversa informal sobre o assunto, que afirmaram que «nos processos de promoção e proteção só se 

ouve as crianças a partir dos 12 anos» (Extrato de diário de campo, Abril de 2013), e quando interrogados 

acerca do motivo pelo qual a audição é feita só a partir dessa idade responderam «porque é o que está 

previsto na lei» (Extrato de diário de campo, Abril de 2013). Numa análise ao artigo 84.º da LPCJP, 

referido anteriormente, pude constatar que este artigo não impõe qualquer limite de idade para a audição 

da criança:   

«As crianças e os jovens com mais de 12 anos ou com idade inferior, quando a sua capacidade para 

compreender o sentido da intervenção o aconselhe, são ouvidas (…) pelo juiz sobre as situações que 

deram origem à intervenção e relativamente à aplicação, revisão ou cessação de medidas de promoção 

e proteção.» (Artigo 84.º, n.º1). 

 

 Similarmente, Mota (2009: 87) constatou, através da análise documental de processos de 

promoção e proteção de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que a participação 

das crianças com menos de 12 anos de idade neste tipo de processos é nula. Os principais fundamentos 

apontados pelos técnicos para a não audição de crianças com menos de 12 anos foram: o elevado 

número processual; carência de tempo necessário para trabalhar todos os processos e também o facto 

de a lei aconselhar a audição de crianças com idade superior a 12 anos. Esta inclusão da idade como 

um dos critérios principais para audição das crianças em processos judiciais é totalmente repudiada pelo 

Comité dos Direitos da Criança (2009: 6) que desencoraja os Estados Parte (nos quais se integram 

Portugal) a introduzir limites de idade na lei ou na prática que restrinjam o direito da criança de ser 

ouvida em todos os assuntos que lhe digam respeito. De acordo com vários autores (Lansdown, 2001: 

3; López, 1986: 30) e pelo Comité dos Direitos da Criança (2009: 8), os níveis de compreensão da 

criança não estão uniformemente ligados com a sua idade biológica, na medida em que também são 

influenciados por fatores exógenos como o contexto social, a natureza da decisão em causa, a sua 

experiência de vida e a sua rede de apoio familiar. Por esta razão, a opinião da criança tem que ser 

considerada por intermédio de uma análise caso a caso (Comité dos Direitos da Criança, 2009: 8). 
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1.3.2. Criança com idade superior ou igual a 12 anos não ouvida 
 

 

 Como referi anteriormente, existe uma tendência em ouvir as crianças com idades 

compreendidas entre os 12 e os 17 anos, no entanto, aquando da análise dos processos de promoção 

e proteção deparei-me com seis crianças com idades superiores a 12 anos que não foram ouvidas nos 

seus processos de promoção e proteção. Tratam-se sobretudo de processos que foram legitimados 

devido a situações de perigo como o absentismo escolar e a negligência familiar. A título representativo 

deste perfil de situação procederei à análise mais detalhada de dois processos de promoção e proteção.  

 No primeiro processo, estamos perante um menor de 15 anos, sem qualquer retaguarda familiar 

e que apresentava comportamentos desviantes; recorreu à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

solicitando ajuda no sentido do seu internamento numa instituição; em tribunal foi lhe aplicada a medida 

de acolhimento prolongado em instituição com duração de um ano sem que tenha existido audição do 

mesmo. A meu ver, o facto de o menor ter solicitado por livre iniciativa o seu internamento numa 

instituição à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, dispensa a sua audição em tribunal porque o 

mesmo já tinha veiculado a sua opinião numa fase antecedente. 

 O segundo processo diz respeito a um menor de 15 anos e de nacionalidade romena, que se 

encontrava em perigo, segundo o requerimento inicial do Ministério Público, devido à sua família, de 

origem romena, ser muito negligente a nível da prestação dos cuidados de saúde, alimentação, vestuário 

e educação e também existiam «notícias» de que a progenitora o colocava juntamente com o irmão na 

mendicidade, de forma a obter proventos económicos com tal atuação. Apesar de o menor não ter sido 

ouvido em tribunal, teve a oportunidade de servir de interlocutor entre o tribunal e os seus pais, e vice-

versa, na ata de audição dos seus progenitores, como podemos verificar no seguinte excerto deste 

processo de promoção: 

«Como o menor entende bem o Português foi lhe pedido para efetuar a tradução das partes que os 

pais não compreendessem e também para transmitir ao tribunal a posição dos pais.» (Autos de 

Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2009-2009). 

 

 Tendo como base este caso e a caracterização da variável nacionalidade anteriormente realizada, 

pude constatar que existe, na prática, uma dificuldade em ouvir crianças de nacionalidade portuguesa e 

a mesma acresce quando estão em causa crianças com uma nacionalidade diferente, sendo que pode 
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ser motivada por diversos fatores, entre os quais a língua. No entanto, o Comité dos Direitos da Criança 

(2009: 7) declara que devem ser realizados todos os esforços para reconhecer o direito de expressão 

dos pontos de vista das minorias, das crianças indígenas e migrantes e outras crianças que não falam a 

língua majoritária.  

 

1.3.3. Criança com idade igual ou superior a 12 anos ouvida 
 

 

 O perfil de situação em que a criança com idade superior ou igual a 12 anos é ouvida subdivide-

se nos seguintes três subperfis: opinião tomada em consideração, opinião não tomada em consideração 

e depoimento gravado e não transcrito no processo de promoção e proteção. De seguida, irei realizar a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos em cada um destes subperfis que permitirão um melhor 

entendimento do perfil em análise. 

 

1.3.3.1. Opinião tomada em consideração 

 

 

 O presente subperfil corresponde a crianças com idade superior ou igual a 12 anos ouvidas e 

com a sua opinião tomada em consideração nos processos de promoção e proteção analisados. As 

razões de perigo que legitimaram estes processos judiciais correspondem essencialmente ao absentismo 

escolar e à negligência familiar. 

 A audição do menor no processo de promoção e proteção pode ser solicitada pelo juiz, como 

pelo magistrado do Ministério Público ou mas também pelos próprios progenitores, como podemos 

comprovar pelo seguinte excerto do despacho de um processo de promoção e proteção: «(…) tanto o MP 

como a juíza (…) manifestaram a importância de ouvir o menor, visto que conta com 16 anos de idade. 

» (Autos de Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2011-2011).   

 É assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais que lhe respeitem, 

seja diretamente, seja através de representante ou de organismo adequado (Artigo 12.º,CDC), como 

podemos verificar no seguinte extrato do depoimento de um menor num processo de promoção e 

proteção: «O menor, no uso da sua palavra, disse pretender que, a partir do presente momento, lhe seja 

nomeado um advogado para os ulteriores termos do processo.» (Autos do Processo de Promoção e 

Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2008- 2008). Contudo, o Comité dos Direitos da 
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Criança (2009: 9) recomenda que, sempre que possível, a audição deve ser realizada à própria criança 

em todo o processo. Quando a audição é efetuada através de um representante é importante que este 

transmita literalmente a opinião da criança aos decisores. 

 As crianças podem ser ouvidas pelo juiz sobre as situações que deram origem à intervenção e 

relativamente à aplicação, revisão ou cessação de medidas de promoção (Artigo 84.º, LPCJP). Durante 

a análise destes processos de promoção e proteção pude apurar que os menores são ouvidos sobretudo 

sobre as situações que deram origem à intervenção, tendo esta audição um papel determinante na 

aplicação de uma medida de promoção e proteção ou até no arquivamento dos autos quando a situação 

de perigo não se comprovar. Como podemos confirmar nos seguintes excertos de uma decisão negociada 

de dois processos de promoção e proteção distintos: 

«Inquirida, a menor disse não frequentar a escola desde que completou a 4ª classe (…). A menor 

apenas convive durante o dia com os pais, a avó, sua tia (…) e, por vezes, ao fim de semana com uma 

menina (…). A menor gostava de tirar um curso de informática. A menor afirma que concorda em 

frequentar um curso de informática desde que a sua mãe também concorde. A menor refere que sai 

de casa, acompanhada dos pais ou da avó, ou, por vezes, sozinha para ir ao quiosque, ao "lidl" e à 

"loja dos trezentos". A menor refere que atualmente se movimenta bem, não tendo quedas. (…) 

Aplicada à menor a medida de apoio junto dos pais, nos seguintes termos: - A menor passará a 

frequentar a oficina de informática de uma associação, pelo menos até ao final do presente ano letivo 

(…); A partir de Setembro de 2007, a menor passará a frequentar um curso para jovens com as suas 

habilitações literárias, cujo conteúdo e local ficarão a definir no futuro (…). A presente medida terá a 

duração de seis meses, com elaboração de relatórios elaborados por técnicos da Segurança Social.» 

(Autos de Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2007-2007).  

 

«O menor refere que a confusão relatada nos autos não foi com ele, foi com a mãe, o irmão e a sua 

prima (…) Que o pai de sua tia (casada com falecido irmão do pai) e um senhor queriam bater na mãe 

e que o seu irmão não deixou. Que seu pai não saiu do carro, apenas o fez, a seu pedido, para ir 

buscar a mãe e o irmão. Refere ainda que vive com os pais (…). (…) O menor de 12 anos de idade, 

vive com os pais, respondeu às questões que lhe foram colocadas com terminologia adequada, 

mostrou-se desinibido, apresenta uma compleição física compatível com idade -até superior à biológica 

- com roupas adequadas à época do ano, e explicou a sua versão dos factos que opuseram os familiares 

à mãe. (…) Em virtude de a situação de perigo não se comprovar, mostra-se desnecessária a aplicação 
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de qualquer medida de promoção e proteção, foi ordenado o arquivamento dos presentes autos.» 

(Autos de Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2009-2009).   

 

 Nestes dois excertos considero ainda importante realçar alguns aspetos. No primeiro destaca-se 

o facto da audição da menor ter tido um papel fundamental na aplicação da medida a nível escolar de 

acordo com as preferências da menor que, consequentemente, será essencial para a sua frequência 

escolar, e no segundo excerto, apesar de não estar explícito no processo, tendo em aferir que o juiz teve 

em conta a caracterização física e psicológica e expressões não-verbais como fatores para avaliar a 

capacidade intelectual do menor em causa e, condicionalmente, tomar a opinião do menor em 

consideração. Tal como evidencia Goffman (1994: 17-18), o indivíduo numa determinada situação, em 

que esteja perante os outros, pode expor declarações verbais que, normalmente, consegue controlar 

com mais facilidade do que as expressões corporais. Logo, as expressões corporais ou não-verbais, que 

são menos controláveis pelo indivíduo, tendem a ser úteis para comprovar a validade do seu discurso 

porque se aproximam mais da realidade (Goffman, 1994: 18). 

 Uma ida ao tribunal também pode ser considerada pela criança como algo «vergonhoso», e por 

esse motivo, talvez a criança pretenda ocultá-la da sua rede de amizades, como podemos constatar no 

seguinte excerto do depoimento de uma menor com 15 anos: «Conclui que tem vergonha de vir ao 

tribunal e que os colegas saibam que vem ao tribunal» (Autos do Processo de Promoção e Proteção, 

Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2009-2009). Este excerto pode ser entendido à luz da teoria 

do Goffmam (1994: 24) que refere que quando um indivíduo cumpre o papel que lhe foi atribuído, é-lhe 

concedido um lugar, uma posição e um estatuto social, caso contrário, desencadeia-se um processo 

estigmatizante, com rotulação, em que o indivíduo portador da etiqueta dificilmente se desprenderá dela. 

 

 

1.3.3.2. Opinião não tomada em consideração 

 

 

 Neste subperfil circunscrevem-se apenas dois processos de promoção e proteção que serão 

caracterizados pormenorizadamente para uma melhor compreensão do facto da opinião do menor não 

ter sido considerada nos respetivos processos de promoção e proteção. É importante mencionar que 

todas as decisões relativas a crianças tomadas pelo tribunal terão primacialmente em conta o interesse 
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superior da criança (artigo 3.º, CDC).  

 Em primeiro lugar, temos um caso de um menor com 14 anos de idade que se encontrava numa 

situação de perigo, segundo o requerimento inicial do Ministério Público, devido ao abandono escolar, à 

prática de mendicidade e a exposição a comportamentos desviantes por parte do grupo de pares. No 

seu depoimento declarou o seguinte:  

«O inquirido, menor confirma que continua a viver com os pais. Refere continuar matriculado no 7º 

ano, já tendo reprovado por faltas no presente ano letivo. Confirma que não vai às aulas, afirmando 

que o faz por não gostar da escola. Diz que não pretende fazer nada. Afirma ser verdade que, em (…), 

tenha estado a pedir dinheiro aos colegas na escola, junto das instalações desta. Refere que o dinheiro 

era para comer num café próximo da escola. Afirma que os pais não o deixam passar fome.» (Autos 

do Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2007-2007).  

  

 Como constatei neste extrato, o menor afirmou que não gosta da escola e que não pretende 

fazer nada, contudo o juiz aplicou-lhe uma medida de apoio junto dos pais, com duração de um ano nos 

seguintes termos: o menor começava a frequentar, com obrigação e assiduidade, um curso de formação 

profissional e ficaria impedido de sair à noite, sem autorização dos seus pais, até aos 18 anos. A meu 

ver, considero que esta medida foi corretamente aplicada uma vez que teve como intuito afastar o menor 

das situações de perigo em que se encontrava, na medida em que, se fosse tomada em conta a opinião 

do menor, estas situações de perigo continuavam e poderiam gerar acontecimentos mais graves. Tal 

com explica Lansdown (2001: 2), apesar das crianças terem direito a ser ouvidas e direito a que as suas 

opiniões sejam devidamente tomadas em consideração, isso não significa que tudo aquilo que as 

crianças dizem deve ser cumprido ou adotado. Na medida em que, a audição da criança, e 

nomeadamente a sua participação, trata-se de um «processo de negociação e de relações mais 

horizontais e simétricas entre adultos e crianças» (Tomás, 2011: 109). Contudo, esta medida não 

conseguiu atingir a finalidade pretendida, como podemos verificar no seguinte extrato do seu processo 

de promoção e proteção:  

«Foi declarada cessada a medida de apoio junto dos pais e consequentemente o arquivamento dos 

autos, na medida em que o menor atingirá a maioridade em 4 meses e encontra-se também pendente 

um processo tutelar educativo no 1ºJuizo Criminal deste Tribuna relativo ao menor.» (Autos do 

Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da Comarca de Guimarães, 2007-2010).   
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 E por último, temos um caso de uma menor com 15 anos que, segundo o requerimento inicial 

do Ministério Público, encontrava-se em perigo devido ao abandono escolar, à exposição a modelos de 

comportamento desviantes, ao uso de estupefacientes e à prática de prostituição. No momento em que 

exerceu o seu direito de audição declarou o seguinte:  

«Confirma na íntegra o teor do requerimento inicial, diz que quer voltar a viver com a mãe, 

comprometendo-se a frequentar a escola. Disse ainda que a mãe também quer que ela volte para casa. 

Vai passar todos os fins-de-semana com a mãe e quer ir para casa para junto desta, não querendo 

continuar no lar. E mais não disse.» (Autos do Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães, 2007-2008).   

 

 Com o intuito de afastar a menor das situações de perigo em que se encontrava, o juiz proferiu 

a seguinte decisão:  

«Considerando que, a mãe da menor exercerá profissionalmente a prática da prostituição em sua casa, 

prática esta «supervisionada» pelo pai, cremos que o ambiente familiar em que a menor se encontra 

aos fins-de-semana não será seguramente o melhor. No entanto, também resulta dos autos que entre 

mãe e filha existe uma relação de afeto significativa. Assim, a fim de minorar os perigos para a formação 

da menor, determino que esta se mantenha, provisoriamente, entregue à guarda e cuidados do Lar de 

acolhimento, podendo permanecer junto da mãe aos fins-de-semana, mas apenas desde sábado de 

manhã até domingo ao fim do dia.» (Autos de Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães, 2007-2008).   

 

 Um mês mais tarde, foi aplicada à menor a medida de acolhimento prolongado em instituição 

com a duração de um ano.  

 Parece-me que um fator que pode ter condicionado a decisão do juiz foi a atividade profissional 

da mãe, como prostituta, e do pai como “supervisionador” ou “proxeneta”, como podemos comprovar 

no excerto anterior onde se encontra bem explícita a sua consideração. Por outras palavras, a menor 

queria sair do lar de acolhimento para ir viver com a mãe, porém, o juiz achou que este não seria o 

melhor ambiente familiar para a menor porque a mãe era prostituta e o pai era o seu «chulo» ou 

«proxeneta». A maioria dos autores (Conklin 1998; Conley, 1990; Kapardis, 1997; Magalhães et al., 

1998; Stewart,1980 apud Machado, 2007: 108) concorda que as motivações das decisões dos 

magistrados «nunca são puramente objetivas e racionais, intervindo nas sentenças dos juízes uma série 
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de elementos de ordem subjetiva, dificilmente percetíveis e controláveis». Dentro dos fatores que podem 

condicionar as decisões judiciais temos o sexo, idade e classe social dos autores e dos réus (Machado, 

2007: 108), e neste caso em concreto, temos a família da menor que se afigura também como 

importante interveniente processual no processo de promoção e proteção. 

 Um ano mais tarde, no momento da revisão ou cessação da medida aplicada à menor constatou-

se o seguinte:  

«À menor ausentou-se, em 26 de Julho passado, sem deixar notícias, e passou a viver com um 

companheiro, de etnia cigana, em domicílio não identificado, na cidade do Porto. Assim, visto exposto 

as razões de facto, em virtude de a situação de perigo de não subsistir, e por conseguinte se mostrar 

desnecessária a aplicação de qualquer medida de promoção e proteção, foi declarada cessada a 

medida e o arquivamento de autos.» (Autos de Processo de Promoção e Proteção, Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães, 2007-2009).   

  

 Sendo assim, permanece a seguinte questão sem resposta: Será que se o Juiz tivesse 

considerado a opinião da menor e promovido a aplicação de uma medida de apoio junto dos pais, a vida 

da menor não teria tomado outro rumo? 

 

 

1.3.3.3. Depoimento gravado e não transcrito no processo de 

promoção e proteção 

 

  

 Devido ao facto do depoimento destas crianças ter sido gravado e não transcrito no processo de 

promoção e proteção não poderei realizar a respetiva caracterização dos mesmos, especificamente se 

as opiniões das crianças foram devidamente tomadas em consideração nas questões que lhe diziam 

respeito. Contudo, considero relevante mencionar que a gravação do depoimento de uma menor que foi 

abusada sexualmente pelo companheiro da mãe foi fundamental para evitar uma multiplicidade 

desnecessária de audiências, uma vez que as audições das crianças em que são explorados eventos 

prejudiciais, como neste caso um abuso sexual, constituem-se como processos difíceis que podem 

produzir efeitos traumáticos na criança ou sujeitá-la a uma forma de vitimização secundária (Comité dos 

Direitos da Criança, 2009: 7; Jerónimo & Finch, 2012: 87; Mota, 2009: 70) 
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2. ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

 

 As entrevistas semiestruturadas são a metodologia central desta investigação, sendo que a 

análise do conteúdo dos processos judiciais de promoção e proteção serviu como um complemento a 

esta mesma metodologia, na medida em que permitiu realizar uma primeira abordagem acerca da 

temática mas também auxiliou na seleção de algumas questões para o guião da entrevista.  

 Os entrevistados foram selecionados segundo os seguintes critérios: terem mais de 18 anos; 

terem sido ouvidos em tribunal quando eram crianças num processo de promoção e proteção e 

encontrarem-se numa medida de apoio para autonomia de vida no Lar Santa Estefânia e na Associação 

para o Desenvolvimento das Comunidades Locais de Guimarães (ADCL). Atente-se que o conceito de 

criança utilizado nesta investigação corresponde a «todo o ser humano com menos de dezoito anos, 

exceto se a maioridade for atingida mais cedo, em virtude da legislação que lhe é aplicável» (artigo 

1.º,CDC). É importante salientar que a amostra desta investigação foi construída segundo os 

pressupostos da Grounded Theory, de que a amostra vai sendo definida pelo meio da própria análise das 

entrevistas e «não selecionada na íntegra previamente» (Fernandes & Maia, 2001: 56). Ou melhor, a 

amostra desta investigação não foi definida com intuito de ser representativa das características dos 

participantes, mas relevante para o fenómeno em estudo. 

 O guião da entrevista semiestruturada (Anexo I, p. 120) estrutura-se em quatro agrupamentos 

de questões, que são os seguintes: 1) Percurso pessoal e perceções gerais da experiência em tribunal; 

2) Período pré-audiência; 3) Momento da audiência; 4) As condições que são disponibilizadas às crianças 

ouvidas em processos judiciais de promoção e proteção pelo tribunal. Os entrevistados, na fase 

introdutória da entrevista, foram informados sobre os objetivos da investigação e sobre a necessidade de 

gravação da entrevista e foram esclarecidos a respeito do carácter confidencial e anónimo das suas 

declarações. Posteriormente, todos os entrevistados leram e assinaram o consentimento informado 

(Anexo II, p. 118). As entrevistas foram efetuadas em datas e locais diferentes, sempre consoante a 

conveniência dos entrevistados.  
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2.1. Caracterização Sociobiográfica dos Jovens Adultos 

 

 Participaram nesta investigação todos os jovens adultos das instituições supramencionadas que 

tinham sido ouvidos em tribunal quando eram crianças, o que correspondeu a uma amostra de 6 jovens 

adultos com idades compreendidas entre os 18 anos e os 24 anos de idade. Os nomes dos jovens 

adultos foram modificados como forma de salvaguardar a sua identidade, e foi-lhes pedido aquando da 

realização da entrevista que escolhessem um nome com o qual se identificassem. Quem foram, então, 

os jovens adultos entrevistados? 

 

 Matilde, 23 anos, de nacionalidade portuguesa. Atualmente encontra-se a frequentar o último ano de 

faculdade, numa licenciatura da área da ação social. Negligência parental e a tentativa de violação foram 

as situações de perigo que desencadearam o seu processo judicial de promoção e proteção e a sua 

respetiva institucionalização. Em relação ao seu relacionamento atual com a família biológica, a única 

pessoa com quem mantém contacto, apesar de ténue, é a progenitora. Tinha 12 anos de idade quando 

foi ouvida pela primeira vez em tribunal. Posteriormente, era ouvida em tribunal de 6 em 6 meses 

sobretudo para a revisão da medida de acolhimento institucional até ter completado 15 anos de idade.   

 

 Vanessa, 19 anos, de nacionalidade portuguesa. Tem o 12.º ano de escolaridade e pretende continuar 

a sua formação profissional. Os problemas da progenitora com o álcool e a negligência parental foram 

as situações de perigo que legitimaram o seu processo judicial de promoção e proteção e a sua respetiva 

institucionalização. Entrou na instituição de acolhimento ao mesmo tempo que a irmã mais nova e o 

irmão da mesma idade que, passado algum tempo, foi transferido para outra instituição de acolhimento. 

A sua audição em tribunal foi sempre realizada juntamente com os seus dois irmãos institucionalizados, 

anteriormente referidos. Tinha 10 anos quando foi ouvida pela primeira vez em tribunal, o irmão tinha 

10 anos e a sua irmã 7 anos. Depois, os irmãos eram ouvidos em tribunal de 6 em 6 meses 

principalmente para a revisão da medida de acolhimento institucional e regulamentação de férias e fins-

de-semana com a família biológica até a entrevistada ter completado os 17 anos de idade.  

 

 Sandra, 20 anos, de nacionalidade portuguesa. Tem o 12.º ano de escolaridade e pretende continuar 

a sua formação profissional. Os maus tratos físicos e psicológicos perpetuados pela mãe e o facto de ter 

sido abusada sexualmente pelo irmão mais velho foram as situações de perigo que desencadearam o 
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seu processo judicial de promoção e proteção e a sua respetiva institucionalização. Foi ouvida pela 

primeira vez em tribunal quando tinha 9 anos de idade sobre o abuso sexual do irmão, nomeadamente 

para explicar o que tinha acontecido. No entanto, esta audição em tribunal não ocorreu logo após a 

denúncia do abuso sexual mas só quando veio para a instituição de acolhimento. Contudo, no momento 

da denúncia do abuso sexual chegou a ser ouvida por psicólogos e técnicos da segurança social. 

Posteriormente, era ouvida em tribunal uma vez por ano, aquando da revisão da medida de acolhimento 

institucional, para os magistrados terem conhecimento da sua situação, mas também sobre a 

possibilidade de poder ir para uma família de acolhimento. Tinha 18 anos quando foi ouvida pela última 

vez em tribunal.  

 
 Inês, 18 anos, de nacionalidade portuguesa. Atualmente encontra-se a frequentar o 10º ano de 

escolaridade. Com um ano e meio de vida foi abandonada pela mãe, situação que desencadeou o seu 

processo judicial de promoção e proteção e a sua respetiva institucionalização. Relativamente à sua 

família biológica, mantém contacto com o progenitor e com os irmãos, mas não tem qualquer tipo de 

ligação com a progenitora. Tinha 14 anos de idade quando foi ouvida pela primeira vez em tribunal. 

Revisão da medida de acolhimento institucional, regulamentação das visitas dos familiares e uma 

possível adoção foram as razões pelas quais foi ouvida em tribunal. 

 

 Joana, 24 anos, de nacionalidade portuguesa. Neste momento, frequenta o último ano da licenciatura 

na área da ação social. A falta de condições a nível habitacional e psicológico dos progenitores 

desencadeou a abertura do seu processo judicial de promoção e proteção e a sua respetiva 

institucionalização. Foi ouvida pela primeira vez em tribunal quando tinha 17 anos de idade a respeito 

da regulamentação das visitas, das férias em casa de um familiar e de uma eventual ida definitiva para 

casa do mesmo.  

 

 Carolina, 24 anos, de nacionalidade portuguesa. Atualmente encontra-se a frequentar o último ano de 

uma licenciatura na área da saúde. A situação de perigo que legitimou o seu processo judicial de 

promoção e proteção e respetiva institucionalização foi essencialmente a carência económica do 

agregado familiar causada pelos problemas de saúde do progenitor. Tinha 14 anos quando foi ouvida 

pela primeira vez em tribunal sobre a determinação da sua permanência na instituição de acolhimento 

ou o regresso a casa dos seus progenitores. 
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2.2. Análise dos Resultados 

 

 Após a realização das entrevistas procedi às suas transcrições que, apesar de se constituir um 

processo moroso, é fundamental para a recolha do material para análise. Tendo presente a questão 

orientadora desta investigação e os objetivos específicos desta técnica de recolha de dados, e através de 

uma análise preliminar das transcrições emergiram os seguintes cinco eixos fundamentais de análise 

(Esquema 3): 

 

 

Esquema 3. Principais eixos de análise das entrevistas. 

  

 Posteriormente, analisei aprofundadamente as transcrições das entrevistas desenvolvendo 

grelhas de análise, seguindo, desta forma, as fases propostas pela teoria adotada por esta investigação, 

a Grounded Theory (“teoria fundamentada nos dados”), que se perspetivam em: decomposição das 

transcrições de entrevistas em unidades de análise, ou seja, em algo que represente o fenómeno em 

estudo; reconhecimento para cada unidade de análise de categorias descritivas, isto é, frases ou 

expressões que sintetizem o conteúdo do fragmento; elaboração para cada categoria descritiva de 

categorias conceptuais mais específicas e abstratas pelo meio do questionamento de cada categoria 

descritiva com questões tipo: o que é isto? ou a que tipo de fenómeno pertence? (Fernandes & Maia, 

2001: 56-57). 

 Com a conclusão destas fases, emergiram de cada eixo de análise supracitado um conjunto de 

categorias e dimensões relevantes a ter em conta (Tabela 2): 
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EIXO 1- Período Pré-Audiência 

 

EIXO 2- Momento da Audiência 

- Pensamentos/inquietações na primeira vez em 

tribunal 

- Conhecimentos prévios sobre os procedimentos 

da audiência e os seus direitos 

- Momentos na sala de espera 

-Influência dos progenitores/familiares nas opiniões 

das crianças 

- Sensações/perceções durante a audiência 

- Procedimentos dirigidos às crianças ouvidas 

- Perceções relativas à presença de familiares e 

técnicos no momento da audiência 

- Compreensão das perguntas colocadas 

- Reações às perguntas sobre a vida privada 

- Avaliação do comportamento dos magistrados  

 
EIXO 3 – Avaliação da sua experiência de 

ser ouvida 
 

 
EIXO 4 – Perceção sobre os tribunais e os 

atores judiciários 
 

- Perceção geral da experiência 

- Avaliação da sua capacidade para ser ouvida 

- Consideração da opinião 

- Impacto da audição no seu  

percurso de vida 

 

- Primeira impressão sobre os tribunais e os atores 

judiciários 

- Perceção atual relativamente 

aos tribunais e aos atores judiciários  

- Condições das salas onde são realizadas as 

audições 

- Sensações/perceções relativamente ao vestuário 

dos magistrados 

- Mudanças sugeridas 

 
EIXO 5 – Opinião relativa às recomendações do Comité dos Direitos da Criança sobre o 

direito da criança a ser ouvida  
 

- Evitar uma multiplicidade de audiências quando são explorados eventos prejudiciais 

- Audição de crianças mais novas 

- Formação especializada para juízes que trabalham com e para as crianças 

Tabela 2. Categorias dos eixos de análise das entrevistas. 

 

 De seguida, irei proceder à análise mais detalhada destas categorias conceptuais com o intuito 

de entender como se assegura, na prática, o direito da criança a ser ouvida em tribunal, mas também 
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perceber como é que foi para estes jovens adultos a experiência de serem ouvidos em tribunal quando 

eram crianças. Para um melhor entendimento desta realidade, a análise das categorias supracitadas 

será complementada com alguns excertos das entrevistas realizadas. 

 

 2.2.1. Período Pré-Audiência 

 

 Nesta investigação é essencial compreender, para além daquilo que se passa no momento da 

audição das crianças em tribunal, também o que acontece desde que a criança toma conhecimento, 

pelo meio de uma notificação do tribunal, que irá ser ouvida em tribunal no seu processo de promoção 

e proteção até ao momento da sua audição propriamente dita.  

  

a) Pensamentos/inquietações na primeira vez em tribunal 

 

 A primeira vez em tribunal foi vivenciada por todas as entrevistadas, sem exceção, com 

sensações como o medo, nervosismo, ansiedade, pânico mas também com alguma curiosidade sobre 

aquilo que se iria lá passar. Os sentimentos mais negativos foram, segundo as jovens adultas, motivados 

pela não familiarização com o tribunal e as suas dinâmicas mas também sobre o desconhecimento dos 

procedimentos inerentes à audição da criança em tribunal:  

«Senti medo, senti que não sabia o que dizer, não sabia o que é que me iam perguntar (…) e tinha 

curiosidade ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tinha aquele medo e aquele sentimento de não saber 

o que fazer, não saber o que dizer.» (Joana, 24 anos). 

«(…) ficava cheia de medo e a pensar sobre aquilo que eles me iam perguntar, o porque de ter ir a 

tribunal (…).Eu fazia todas essas perguntas na minha cabeça (…) mas também tinha um bocado de 

curiosidade não era só medo, era, por exemplo, saber se a audiência ia ser naquelas salas grandes.» 

(Vanessa, 19 anos).  
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 Uma das entrevistadas acrescentou que também tinha medo de ir ao tribunal por causa da 

reação da sua família à sua primeira audição, nomeadamente sobre aquilo que os magistrados iam dizer 

ou decidir:  

«A primeira vez foi assim um bocado estranha não sabia como é que aquilo era (…) tinha ao meu lado 

os meus irmãos [a Paula e o Tiago] e qualquer coisa eles também me ajudavam mas ia sempre com 

medo de não gostar de ouvir o que eles [magistrados] iam dizer e também tinha mais medo era por 

causa da minha família, como é que eles iriam reagir a minha audição (…) era mais por causa da 

minha família e principalmente a minha mãe, por exemplo, quando eles [magistrados] disseram vão 

manter-se no colégio durante mais algum tempo, para ela claro que era difícil (…).» (Vanessa,19 anos). 

 

 Alguns destes sentimentos e preocupações dissipavam-se na própria chegada das entrevistadas 

ao tribunal ou nas idas posteriores a tribunal, porque constatavam que a sua audição tratava-se de um 

procedimento normal do seu processo de promoção e proteção e que o tribunal e os atores judiciários 

não eram nada daquilo que tinham idealizado anteriormente. Por isso, as idas subsequentes a tribunal 

já eram perspetivadas de uma forma mais positiva pelas entrevistadas, na medida em que já estavam 

familiarizadas com o tribunal e com as suas dinâmicas: 

«Eu ficava muito nervosa, ficava sempre a tremer muito porque nunca sabia (…) o que é que se ia 

passar [em tribunal], principalmente as primeiras vezes ficava sempre assim mas depois ia com outra 

naturalidade» (Sandra, 20 anos). 

«(…) eu é que também fazia um bocado de filmes na minha cabeça e depois chegava lá [ao tribunal] 

e não era nada demais» (Vanessa, 19 anos). 

«Com um bocado de receio e ficava nervosa. Mas não era assim nada demais depois chegava lá 

[tribunal] e acalmava» (Inês, 18 anos). 

«Assustou-me um bocadinho no início porque é o tribunal e como era pequena assustou-me um 

bocadinho (…) mas acho que não foi nada do outro mundo [as idas a tribunal para ser ouvida]» 

(Carolina, 24 anos). 
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b) Conhecimentos prévios sobre os procedimentos da audiência e os seus direitos 

 

 Uma das razões apontadas para a presença de algumas sensações negativas na primeira ida a 

tribunal, como referi anteriormente, foi sobretudo o desconhecimento dos procedimentos inerentes à 

audição. Do mesmo modo, Ribeiro (2009: 197) constatou que «o facto de a criança não conhecer a 

natureza e objetivos das sucessivas decisões conduz a uma sensação de incerteza e de angústia, 

sentidas, obviamente, como negativas e muito desgastantes». 

    Não obstante, quase todas as entrevistadas mencionaram que foi efetuada, pelas técnicas da 

sua instituição de acolhimento ou da segurança social, uma preparação antes da audição ou até mesmo 

um esclarecimento depois da mesma. Esta preparação realizada antes da audição pelas técnicas da 

instituição ou da segurança social tinha como intuito tranquilizá-las relativamente ao que se ia passar em 

tribunal, por meio da elucidação de alguns assuntos, tais como: o motivo da audição; conhecimento de 

alguns dos atores judiciários, essencialmente o juiz e do teor de algumas questões que iriam ser 

colocadas pelos magistrados durante a audição. Uma preparação adequada da criança, através do 

esclarecimento do sentido das diligências, nomeadamente fornecendo-lhe explicações de como, quando 

e onde a audiência tem lugar e quem são os seus participantes, poderá ser uma estratégia útil na gestão 

desta experiência (Comité dos Direitos da Criança, 2009: 7; Ribeiro, 2009: 197-198). Como podemos 

verificar nos seguintes, excertos: 

«(…) a doutora Vera [técnica da instituição] falava sempre comigo antes da audição e depois chegava 

lá e já sabia praticamente o que se ia falar (…). Ajudava-me a ficar mais calma.» (Inês, 18 anos). 

«(…) eu lembro-me que a doutora, a assistente social, disse-me olha vai estar lá o juiz e devem estar 

mais outras duas pessoas que te vão fazer perguntas muito simples.» (Carolina, 24 anos). 

«(…) a doutora Sónia [técnica da instituição] nessa parte também era espetacular porque tranquilizava 

uma pessoa, ela dizia olha só te vão fazer perguntas muito simples e vão-vos [a Vanessa, e aos outros 

2 irmãos que foram sempre ouvidos em conjunto] perguntar se vocês gostam de estar aqui [instituição 

de acolhimento] e se gostavam de ir ao fim de semana para casa (…).» (Vanessa, 19 anos). 

«Porque depois chegava a casa [instituição] e a doutora Laura [técnica da instituição] dizia-me tudo, 

explicava-me o que é que tinha acontecido, porque eu as vezes, ia mas não entrava e, as vezes, entrava 
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e falava pouco e ela depois transmitia-me sempre o que o juiz dizia. (…) porque eu queria saber de 

tudo (…).» (Sandra, 20 anos). 

 

 A título excecional, uma das entrevistadas referiu que para além de ser preparada pela técnica 

da instituição antes da audiência, também foi elucidada acerca da sua situação em tribunal e das 

possíveis consequências de uma ida definitiva para a casa de um familiar por uma advogada que lhe foi 

delegada: 

«(…) eu fui ouvida pelo juiz inicialmente mas depois como o processo foi andando para frente 

delegaram-me uma advogada (…) e fui ao escritório dela e ela pôs-me a par toda a situação e explicou-

me que se aquilo [a ida definitiva para a casa de um familiar] andasse para frente quais seriam os 

seguimentos. E depois fui ouvida outra vez em tribunal mas já com a presença da advogada.» (Joana, 

24 anos). 

 

 Quando questionadas acerca do conhecimento dos seus direitos perante o tribunal, só duas 

entrevistadas foram capazes de indicar alguns dos seus direitos, nomeadamente o direito a um defensor 

legal, direito ao sigilo e privacidade e o direito à opinião, ou melhor, o direito a ser ouvida em tribunal e 

a ter a sua opinião devidamente tomada em consideração. Foi sobretudo durante a preparação antes da 

audiência efetuada pelos técnicos da instituição ou da segurança social que as entrevistadas tomaram 

conhecimento sobre estes direitos: 

«(…) a doutora Laura [técnica da instituição] dizia-me sempre tens sempre o direito de falar e de dar a 

tua opinião sempre, ela dizia-me isso sempre antes de ir.» (Sandra, 20 anos). 

«No lar, por norma dizem sempre porque é que vamos lá, que temos sempre alguém a acompanhar 

e que temos um advogado. Também sabia do direito ao sigilo e de resto não sabia mais nada. (…).» 

(Matilde, 23 anos). 

 

 Também, Tomás (2000: 155) constatou na sua investigação que existia um grande 

desconhecimento e falta de informação das crianças institucionalizadas relativamente aos seus direitos 

no sistema judicial. 
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c) Momentos na Sala de Espera 

 

 Os momentos na sala de espera, local onde aguardavam pela sua audiência, foram referidos por 

duas das entrevistadas como momentos de alguma tensão e conflito latente existente entre familiares, 

ou até mesmo entre familiares e os técnicos da instituição: 

«Só me lembro num dia que aquilo foi um caos, estava eu, a doutora Filipa e a minha tia num lado e 

os meus pais no outro e aquilo foi basicamente o meu pai a insultar a minha tia e entraram os dois 

em conflito e nós calados. Lembro-me também de, em outra altura, eu estar numa sala de espera e o 

meu pai sair [da sala de audiência] e passar por mim e olhar para mim com olhos mesmo de furioso.» 

(Joana, 24 anos). 

«(…) já tivemos uma vez na mesma sala de espera e a minha mãe começou logo a mandar vir com a 

doutora Laura [técnica da instituição] a discutir porque queria falar comigo e etc. E a doutora Laura 

não queria que nenhum familiar meu falasse comigo antes de eu ser ouvida pelo juiz, pronto a partir 

daí nunca mais ficamos na mesma sala de espera e nem nunca me cruzei com ela [mãe] antes de ser 

ouvida pelo juiz. Porque a minha mãe dizia-me sempre, á tens que dizer ao doutor juiz isto, isto e isto 

e a doutora Laura não gostava lá muito.» (Sandra, 20 anos). 

 Como podemos verificar nos excertos antecedentes, o ambiente de tensão e conflito na sala de 

espera foi causado no primeiro caso por desentendimentos familiares e no segundo por uma tentativa 

de influência da opinião da entrevistada enquanto criança por parte da progenitora. Devido a essa 

tentativa de influência da progenitora foi necessário que nas idas posteriores a tribunal, a entrevistada e 

os seus familiares, sobretudo a mãe, ficassem em salas de espera separadas de modo a evitar qualquer 

tipo de contacto entre as mesmas: 

«(…) Inicialmente, ficávamos a espera que nos chamassem, vinha sempre uma senhora chamar, 

depois eu ia para uma sala de espera ficava eu e a doutora Laura [técnica da instituição] e os meus 

familiares ficavam noutra parte porque a minha mãe fazia sempre um barulho lá por minha causa 

queria falar comigo e a doutora Laura não deixava (…).» (Sandra, 20 anos). 
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 Pelo contrário, uma das entrevistadas descreveu os momentos na sala de espera, com a sua 

família e os técnicos da instituição, como tranquilos. Apesar de confraternizavam uns com os outros, a 

entrevistada considerou que a sua família não fazia perguntas sobre aquilo que ela e os irmãos iriam 

falar no momento da audição porque se encontravam no mesmo espaço que os técnicos e tinham algum 

receio: 

«Na sala de espera estávamos todos [os irmãos, a família e as técnicas], as vezes nem estávamos na 

sala de espera estávamos mesmo no átrio do tribunal. (…) Enquanto estávamos lá não falávamos do 

que é que íamos falar lá dentro [sala de audiência] e também estavam lá as doutoras e a minha família 

se calhar não me perguntava por medo (…), corria bem durante esse espaço de tempo.» (Vanessa,19 

anos). 

 

d) Influência dos progenitores/familiares nas opiniões das crianças 

 

 De acordo, com o estudo de Jerónimo & Finch (2012: 86), relativamente à realidade portuguesa 

sobre o exercício do direito da criança ser ouvida em tribunal, verificou-se que os juízes preferem não 

ouvir as crianças porque alegam que estas são influenciadas pelos progenitores. Na verdade, verifiquei 

que com três das entrevistadas houve uma tentativa por parte dos progenitores para influenciarem a sua 

opinião, contudo, na maioria das vezes, não passou de uma tentativa devido ao elevado grau de 

discernimento das mesmas, isto é, detinham uma noção exata daquilo que era melhor para elas: 

«(…) era por causa disso que a doutora Laura [técnica da instituição] não queria que eu me cruzasse 

com ela [progenitora] antes de ser ouvida, ela sempre me pedia ai tens que vir a casa, tens que dizer 

isto, dizer que é verdade, dizer que é mentira e não sei quê. Mas nunca fiz o que ela me dizia, nunca. 

(…) Porque eu achava que ela estava sempre errada, eu também não queria o que ela queria.» (Sandra, 

20 anos). 

«Nunca cheguei a ir tribunal no tempo que tive com ela [progenitora], no entanto ela chegou a pedir 

para eu mentir a assistente social. Depois acabei por dizer a verdade a outra assistente social, que foi 

a minha durante muitos anos depois, porque eu estava saturada daquilo e contei.» (Matilde, 23 anos). 
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«(…) quando vínhamos [a tribunal] antes de começarmos a ir aos fins-de-semana para casa, por 

exemplo (…) nós já sabíamos e ela [progenitora] ligava logo a dizer (…), ela dizia olha vocês não 

gostavam de estar aqui com a mãe e claro que nós ficávamos com pena e queríamos estar ao lado 

dela é claro (pausa,) é difícil para nós também é claro que dizíamos que sim e também dizíamos para 

ela não se preocupar (…).Ela claro que pedia mas também falávamos sempre com a doutora [técnica 

da instituição] sobre isso e provavelmente a doutora também contava isso no tribunal (…) e eles 

dependentemente do estado que tivesse a minha mãe é que iam ver se podíamos ir ou não.» (Vanessa, 

19 anos). 

 

 Contudo, uma das entrevistadas considerou que o seu irmão, que era ouvido ao mesmo tempo 

que ela em tribunal, era influenciado pelos outros porque não tinha opinião própria:  

«Por exemplo, o meu irmão [Tiago] quando ia lá para a senhora [família de acolhimento], ele ia quando 

era pequeno e gostava. Só que depois passando algum tempo, mais ou menos dois ou três anos, ele 

começou, por exemplo, não é a falar mal as coisas é que já não eram as mesmas e nós dizíamos 

assim chegas ao tribunal e dizes que não queres ir ou explicas o que está acontecer e paras de ir. Mas 

chegava lá e dizia o contrário e nós íamos todos para lá fazer figuras de parvos (…). Ele [Tiago] era 

influenciável, ele deixa-se levar pelo que os outros diziam porque não tinha opinião própria (…). 

(Vanessa, 19 anos). 

 

 Contrariamente, uma entrevistada referiu que não existiu qualquer tipo de influência por parte 

dos progenitores. Além disso, foram um grande suporte para a filha no momento da sua audição em 

tribunal, como podemos comprovar no seguinte excerto: 

«(…) isso até ajudou porque eu falava com a minha mãe, costumava até ir a casa quase todos os fins 

de semana. Mas a minha mãe até só ligou para colégio [instituição de acolhimento] no dia antes a 

dizer olha pronto vens com a doutora daí que a gente já está aqui a tua espera, ela nem sequer me 

disse olha vais dizer isto, não, só me disse olha não te preocupes, nós não vamos ser ouvidos hoje 

mas vamos na mesma e a gente encontra-se lá depois no tribunal (…), mas nunca, nunca, nunca me 

disse nada (…).» (Carolina, 24 anos). 
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 Como refere o Comité dos Direitos da Criança (2009: 8), a opinião da criança deve ser 

considerada por intermédio de uma análise caso a caso. Logo, não se pode partir do pressuposto que 

todas as crianças são influenciadas pelos progenitores e consequentemente não têm opinião própria, 

pelo contrário, deve-se efetuar uma avaliação adequada da maturidade da criança em questão, isto é, 

sobre a capacidade de expressar as suas opiniões de uma forma razoável e independente (Comité dos 

Direitos da Criança, 2009: 9). 

 
 

2.2.2. Momento da Audiência 

 

O momento da audiência é o momento mais importante na experiência de todas aquelas crianças 

que são ouvidas em tribunal. Segundo, o Comité dos Direitos da Criança (2009: 5) a audição da criança, 

procedimento geralmente chamado de participação, não deve ser considerada como um «ato 

momentâneo, mas o ponto de partida para o intercâmbio entre crianças e adultos no desenvolvimento 

de políticas, programas e medidas em todos os contextos relevantes da vida das crianças». Portanto, 

pretendi explorar com este eixo, as sensações/perceções durante a audiência, os procedimentos 

dirigidos às crianças ouvidas, as perceções relativas à presença de familiares e/ou técnicos, de que 

modo foram compreendidas as questões colocadas, as reações às perguntas sobre a vida privada e a 

avaliação do comportamento dos magistrados. 

 

a) Sensações/perceções durante a audiência 

 

Nervosismo, receio e vergonha foi o misto de sensações que vivenciaram quase todas as 

entrevistadas no momento da audiência. As razões apontadas para este misto de emoções são várias, 

como por exemplo, o receio por não saber o que ia acontecer e por não conseguir exprimir da melhor 

forma aquilo que sentia, o nervosismo por estar perante uma situação nova na sua vida e para saber a 

decisão do juiz relativamente ao processo, e por último, a vergonha era evidenciada sobretudo por 

aquelas entrevistadas que se consideravam tímidas e, consequentemente, não se sentiam confortáveis 

para participar ativamente durante a audiência. De acordo com Oliveira (2007: 54), as características do 
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sujeito vão sempre condicionar o seu depoimento. Naturalmente, as capacidades de expressão, 

naturalidade e espontaneidade do depoente vão ser importantes para a avaliação do seu depoimento 

(Oliveira, 2007: 55). Os seguintes extratos ilustram bem este cenário: 

«(…)ficava nervosa e as minhas mãos tremiam como tudo mas era em todas as audiências mesmo 

quando já estava habituada (…) e claro eu gaguejo não é gaguejo é, por exemplo, eu penso no que vou 

dizer e depois chegava lá e, as vezes, não conseguia expressar bem o que sentia e o que tinha para 

dizer.» (Vanessa,19 anos). 

«Eu sou muito tímida e muito envergonhada, por isso sentia-me um bocado de tudo timidez, vergonha 

e nervosismo também.» (Sandra, 20 anos). 

«Eu respondia mas como sou muito tímida e muito envergonhada eu chorava, mas ao mesmo tempo 

respondia mas tinha sempre aquele receio de insegurança. Mas tinha que responder e tinha.» (Joana, 

24 anos). 

 

 Porém, este tipo de sensações mais negativas iam desaparecendo com o decorrer da audiência, 

devido à familiarização com os procedimentos da mesma e os seus intervenientes, dando lugar a uma 

maior tranquilidade: 

 «(…) na primeira vez que eu fui, a primeira coisa que fiz foi olhar e ver aquilo tudo e pensei isto é 

diferente daquilo que a gente está habituada mas é o que eu disse ia nervosa, ia assim com um 

bocadinho de receio porque era primeira vez que estava numa situação daquelas, era a primeira vez 

que estava a ver mas é o que eu digo ia com receio mas quando cheguei a sala de audiência a juíza 

começou a falar comigo e eu comecei a ficar um bocadinho mais calma.» (Carolina,24 anos). 

«(…) mas como sempre ficava nervosa para saber a resposta do juiz, era uma coisa normal um 

bocadinho de nervosismo mas depois chegava lá e acalmava-me (pausa), quando a conversa ia 

avançando acalmava.» (Inês, 18 anos). 
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b) Procedimentos dirigidos às crianças ouvidas 

 

 Na fase inicial da audiência, todas as entrevistadas recordaram que os magistrados as 

elucidaram sobre o motivo, dinâmicas e intervenientes processuais da audiência. Este esclarecimento 

foi evidenciado como imprescindível, visto que a maioria das entrevistadas apresentava um total 

desconhecimento sobre as dinâmicas e intervenientes da audiência: 

«(…) eu nem sequer sabia que ia ter uma escrivã, que é a senhora que escreve, nem que ia ter um 

advogado lá, nem sabia que a assistente social também ia, nem sabia que tinha procurador, não sabia 

nada disso.(…) Depois sim lá na audiência os magistrados disseram quem eram, que iam acompanhar 

o meu processo durante o tempo que eu estivesse na instituição e que quando precisasse de alguma 

coisa que podia ir lá [tribunal].» (Matilde, 23 anos). 

 

 Na opinião de Ribeiro (2009: 195), é importante que os magistrados apresentem os propósitos 

do seu trabalho, mas também as motivações que levam a audição para que a criança se sinta mais à 

vontade durante este processo, «para integrar positivamente esta experiência e para se poder adaptar 

às situações decorrentes das decisões judicias». Similarmente, umas das entrevistadas referiu que esta 

elucidação por parte dos magistrados, no início da audiência, e o facto de não terem começado 

diretamente com o assunto principal da audiência, ajudou-a a sentir mais à vontade para exprimir a sua 

opinião sobre as questões que lhe diziam respeito: 

« (…)a juíza explicou-me mais ou menos e depois disse que ia fazer umas perguntas só para perceber 

como é que eu estava, se estava a gostar senão estava, se estava a ser bem tratada se não estava e 

foi assim. Mas até gostei porque primeira ela pôs-me a vontade e explicou o que é que ia fazer, isto é, 

não foi logo direta ao assunto (…)» (Carolina, 24 anos). 

 

 Tal como adianta Ribeiro (2009: 194), quando o contacto com o primeiro profissional, neste 

caso o juiz, “o primeiro rosto do sistema”, é percecionado pela criança como securizante e positivo, as 

outras eventuais contrariedades parecem ser ultrapassadas, tais como a desadequação de alguns 
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espaços e a complexidae de muitos procedimentos. Por isso, a qualidade do contacto relacional entre a 

criança e os magistrados é «provavelmente o melhor preditor da forma como a criança colabora e de 

como se sente neste contexto» (ibidem).  

  

c) Perceções relativas à presença de familiares e técnicos no momento da audiência 

 

 A experiência de duas entrevistadas relativamente à presença dos seus progenitores no momento 

da audiência foi extremamente negativa. Uma das entrevistadas demonstrou-se desconfortável com a 

presença dos progenitores durante a audiência, isto porque se pronunciou sobre coisas do seu interesse 

ou mesmo para o seu bem-estar mas tinha consciência que estava a magoar os seus progenitores ao 

falar sobre isso. Também outra entrevistada, se sentiu desconfortável e até mesmo perturbada com a 

presença do progenitor que nem sequer reconheceu e que já não fazia parte da sua vida há mais ou 

menos sete anos, no momento da sua audiência: 

«Estava a que escreve [escrivã], estava a doutora Filipa [técnica da instituição], eu e os meus pais 

estavam a atrás (…) estar ali com os meus pais e dizer uma coisa a frente deles e saber que os estava 

a magoar mas que era para o meu bem (…).» (Joana, 24 anos). 

«Uma das vezes que eu fui, a primeira vez por causa de decidir se eu ficava com o meu pai ou com 

minha mãe ou como ia ser a minha situação de vida, eu nem sequer reconheci o meu pai, porque já 

não o via a 7 anos ou mais. E aquilo assustou-me (…) Doeu mais em relação ao meu pai porque aquilo 

(pausa) perturbava-me, porque não tinha uma relação com o meu pai e depois ver uma pessoa que 

eu não conhecia a olhar para mim, aquilo não fazia sentido.» (Matilde, 23 anos). 

 

 Pelo contrário, sensações de segurança, apoio e suporte foram evidenciadas, por algumas 

entrevistadas, relativamente à presença dos técnicos da instituição de acolhimento, que as 

acompanhavam na sua ida a tribunal, no momento da audiência: 

«(…) era diferente porque com ela sentia-me mais segura [relativamente à presença da técnica da 

instituição de acolhimento no momento da audição]» (Inês, 18 anos). 
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«(…) preferia sem dúvida estar com a doutora Filipa [técnica da instituição] (…) tinha sempre ali um 

suporte de apoio.» (Joana, 24 anos). 

 

 Não obstante, uma das entrevistadas mencionou que se sentia mais confortável quando estava 

sozinha no momento da audiência do que com a presença do técnico da instituição de acolhimento, 

porque tinha receio da reação do mesmo àquilo que ela poderia dizer durante a sua audição a respeito 

da instituição de acolhimento: 

«Sozinha, é claro (…) tinha medo da reação da doutora Laura [técnica da instituição] se eu dissesse 

alguma coisa, imagina que eles [magistrados] perguntavam alguma coisa sobre o colégio [instituição 

de acolhimento] e se eu respondesse uma coisa que ela não gostasse de ouvir, sei lá tinha medo da 

reação dela depois no fim.» (Sandra, 20 anos). 

 

d) Compreensão das perguntas colocadas 

 

 Segundo Machado (2007: 124), a linguagem é uma unidade determinante no contexto judicial, 

«funcionando como fator de hierarquização e de classificação sociais dos indivíduos, e nessa qualidade, 

pode efetivamente influenciar os respetivos resultados judiciais». E os atores sociais mais despojados a 

nível linguístico ficam subjugados a um «sistema de sanções e de censuras específicas» (Bourdieu, 1998: 

14). Em particular nos tribunais, os indivíduos que apresentam menos competências linguísticas, como 

por exemplo as crianças, tendem a deparar-se com dificuldades em ser compreendidas e em 

compreenderem os «discursos especializados» produzidos pelos atores judiciários (Machado, 2007: 

124). Sendo assim, esta pode ser vista como uma das principais dificuldades no acesso ao sistema 

judiciário (ibidem). Contudo, quando as entrevistadas, foram questionadas relativamente ao tipo de 

questões colocadas referiram que os magistrados começavam a audiência com perguntas mais 

informais, como por exemplo, «Como é que te sentes na instituição?», «Qual é a tua situação escolar?», 

«Quais são os teus planos de vida?», é só posteriormente é que as questionavam relativamente ao 

assunto principal da audiência. De modo geral, as entrevistadas apreciaram de forma positiva este tipo 

de abordagem dos magistrados: 
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«Começavam com perguntas (…), sobre o colégio [instituição de acolhimento], se eu estava bem ou 

se estava mal e só depois é que abordavam o assunto. (…) Eu sentia-me melhor assim.» (Sandra, 20 

anos). 

«Começavam com perguntas mais informais e depois avançavam com o assunto.» (Inês, 18 anos).  

«Inicialmente, perguntavam como é que nós estávamos (…) para também não entrarem a matar (…).» 

(Vanessa, 19 anos). 

 

 As jovens também afirmaram, que os magistrados utilizavam sempre uma linguagem clara, 

lógica e acessível à sua faixa etária. No entanto, mesmo que não compreendessem a questão colocada, 

os magistrados tinham o cuidado de a colocar novamente de um modo mais percetível. Portanto, em 

geral, não demonstraram dificuldades a nível da compreensão das perguntas que lhes eram dirigidas, 

devido ao cuidado dos magistrados em colocar questões apropriadas á idade das entrevistadas:   

«Compreendia [as questões colocadas] porque eles [magistrados] explicavam de maneira que eu 

compreendesse, não utilizavam palavras caras porque se utilizassem eu não entendia nada.» (Inês, 18 

anos). 

«Sim, sim. (…) Era assim acessível [linguagem] também naquela altura já era grandinha, já percebia 

mas era acessível.» (Joana, 24 anos). 

«Quando era pequena as vezes perguntava outra vez, (risos) (…) lembro me só de uma vez que disse 

aos magistrados que não tinha percebido a pergunta e eles deram a volta a pergunta de maneira a que 

eu a entendesse.» (Vanessa, 19 anos). 

 

e) Reações às perguntas sobre a vida privada 

 

 As reações como o choro, o nervosismo e a frustração acompanhavam sempre as entrevistadas 

quando eram questionadas sobre a sua vida privada ou situações complicadas do seu passado, como o 

abuso sexual e o abandono por parte da progenitora. Apesar de não se sentirem bem a falar sobre esse 
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tipo de assuntos tinham consciência que essas perguntas eram imprescindíveis para o apuramento do 

seu caso e, por isso, nunca julgaram negativamente os magistrados por realizá-las: 

«Eu não me sentia lá muito bem, porque nunca gostei muito de falar sobre o que acontecia em casa 

e o que aconteceu comigo [abusada sexualmente pelo irmão] mas sempre reagi bem a essas 

perguntas. (…) ficava um bocado atrapalhada também e depois ficava bem.» (Sandra, 20 anos). 

«(…) uma vez comecei a chorar lá no meio [audiência] porque comecei a falar da minha mãe , mas 

depois acalmei-me e continuei porque sentia-me um bocado frustrada ao falar sobre a minha mãe (…). 

Eu percebia que eles tinham de falar nisso porque fazia parte do caso, por isso, eu percebia e nunca 

os julguei por causa disso, mas a cena foi que como eu não me dou com ela e ao pensar em tudo o 

que aconteceu antes mexia comigo (…)» (Inês, 18 anos). 

 

f) Avaliação do comportamento dos magistrados  

 

 Informais, compreensivos e atenciosos foram os atributos mais utilizados, pelas entrevistadas, 

para avaliar o comportamento dos magistrados durante a sua audição, como podemos constatar, nos 

seguintes excertos: 

«(…) eles [magistrados] faziam as perguntas normais nunca, por exemplo, nunca berraram nem nada, 

nem sei lá faltaram ao respeito, é assim nós também eramos pequenos faziam perguntas simples, 

pediam opinião mas sempre foram bem explícitos em tudo. Trataram-nos sempre bem e mesmo em 

geral seja magistrados, advogados e isso tudo foram sempre simpáticos.» (Vanessa, 19 anos).  

«Nós [a Sandra e a técnica da instituição] entravamos lá na sala e ele [magistrado] começava lá a falar 

e não tenho queixas, por acaso eram cinco estrelas. Entendiam a minha parte, falavam, entendiam e 

não tenho razões de queixa.» (Inês, 18 anos). 

«Era sempre muito informal aquilo [a audiência]. Depois, eu até gostei muito das juízas, porque eram 

sempre muito informais e muito queridas.» (Matilde, 23 anos). 
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 Duas das entrevistadas realçaram algumas observações negativas em relação ao desempenho 

dos magistrados durante a sua audiência. Consideraram a abordagem realizada pelos magistrados, em 

alguns momentos da audiência, como desadequada, sendo que num caso em relação à perguntas sobre 

a vida privada e no outro em relação à idade da entrevistada. Uma destas entrevistadas, realçou também 

que no momento após a audiência ficou com a perceção do que o magistrado tinha sido inoportuno com 

ela e que poderia ter falado de outra maneira, visto que estava a falar com uma criança. A linguagem e 

o discurso utilizado pelos profissionais mas também um contacto relacional débil entre a criança e o 

magistrado podem ser obstáculos para a efetivação da audição ou participação da criança e, ainda, 

podem conduzi-la a uma situação de angústia (Lansdown, 2004: 11; Ribeiro, 2009: 194-195). Porém, 

atualmente, a entrevistada pensa de uma maneira diferente porque considera que esta atitude do 

magistrado, mesmo que despropositada, fez com que ela entendesse as coisas como realmente eram, 

isto é, que estava melhor na instituição, onde recebia amor, compreensão e todos os cuidados 

necessários para o seu desenvolvimento, do que com a sua progenitora. Revelou ainda que, se não fosse 

esta atitude do magistrado, a sua vida teria levado outro rumo e que, por exemplo, não teria entrado na 

universidade e que provavelmente andaria na prostituição: 

«Foram sempre razoáveis educados, mas eu confesso que cheguei a chorar por causa do medo, 

porque estavam ali a falar comigo e depois queriam que eu falasse da minha vida e isso custa um 

bocado (…).» (Joana, 24 anos). 

«Sempre foram agradáveis, simpáticos tirando numa situação, aquela em que fugi da instituição e 

depois fui a tribunal. Nessa situação o magistrado do ministério público disse-me coisas sobre minha 

mãe na altura que eu sabia que eram verdade mas estava a falar para uma criança não é (…), mas 

agora tenho noção que foi o melhor para mim porque fez-se um clique depois. (…) Porque se não fosse 

ele [magistrado] naquele dia na sala de audiências e se fosse outro, talvez tinha-me mandado embora 

quando eu fugi da instituição. E as coisas tinham levado outro rumo. (…) Imagina nessa situação [fuga 

da instituição] se eu tivesse ido embora eu nem sequer agora estava na universidade nem, sei lá podia 

andar na prostituição ou qualquer coisa desse gênero.» (Matilde, 23 anos). 
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2.2.3. Avaliação da sua experiência de ser ouvida 
 

 É de todo o interesse para a temática em estudo, perceber como é que estas jovens adultas que 

foram ouvidas em tribunal avaliaram esta experiência. Decorrente desta experiência, também foi 

pertinente abordar durante a realização das entrevistas tópicos como, a avaliação da sua capacidade 

para ser ouvida, a consideração da opinião e, por último, o impacto da audição no seu percurso de vida. 

 

a) Avaliação geral da experiência de ser ouvida 

 

 De um modo geral, as entrevistadas recordaram a sua audição no seu processo judicial de 

promoção e proteção como uma experiência “boa”, “normal” e “razoável”: 

«Acho que em geral eu também não detestei, nem gostei, quer dizer nunca tive razão de queixa nem 

eu nem os meus irmãos.» (Vanessa, 19 anos). 

«Boa [a experiência de ser ouvida em tribunal], porque sempre fui ouvida e neste caso quando eu fugi 

até podiam não me ter ouvido e mandado logo embora (…).» (Matilde, 23 anos). 

 

 Contudo, duas das entrevistadas, apesar de avaliarem a sua experiência de ser ouvida em 

tribunal, em geral, como sendo positiva, também mencionaram alguns momentos e/ou aspetos menos 

positivos. Os comportamentos disruptivos da progenitora em tribunal, nomeadamente na sala de espera, 

e o facto de ter evidenciado uma opinião contrária à dos progenitores na audiência foram as principais 

razões apontadas por estas entrevistadas: 

«Acho que foi boa, acho que sim, acho que até (pausa) só o facto de a minha mãe fazer aquilo [ter 

apresentado comportamento disruptivos na sala de espera], mas de resto acho que sempre correu 

bem.» (Sandra, 20 anos). 

«Eu preferia não ter ido mas foi uma experiência normal, assim um bocado triste porque era com os 

meus familiares, mas razoável tirando a parte de ter ido contra o meu pai (…).» (Joana, 24 anos). 
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 Também, Ribeiro (2009: 193) na sua investigação verificou que o contacto da criança com o 

sistema de justiça, segundo a perspetiva da criança, pode-se manifestar como uma experiência instável 

e desestruturante mas também pode constituir uma «prova bem-sucedida». 

 

b) Avaliação da sua capacidade para ser ouvida 

 

 Como avaliam as entrevistadas a sua capacidade, na primeira vez que foram ouvidas em tribunal, 

para compreender o sentido da intervenção e opinar sobre questões que lhe diziam respeito? Apesar de 

não responderem diretamente àquilo que eu pretendia, todas as jovens adultas, exceto uma, referiram 

que, apesar da sua idade, já tinham capacidade, na primeira vez que foram ouvidas em tribunal, para 

compreender o sentido da intervenção e opinar sobre as questões que lhes diziam respeito: 

«Porque eu sempre fui muito desenvolvida e sempre vi as coisas de uma maneira diferente (…)». 

(Matilde, 23 anos). 

«Sim tinha capacidade porque as pessoas, por exemplo a minha segurança social [técnica] explicava-

me tudo o que ia acontecer, o que é que o juiz ia perguntar e eu compreendia tudo.» (Sandra, 20 

anos). 

«(…) eu acho que sempre fui um bocadinho responsável.» (Carolina, 24 anos). 

«Diziam que eles [os magistrados] têm de ouvir da tua boca a tua decisão e eu já tinha 10 anos também 

já sabia responder (…)» (Vanessa, 19 anos). 

 

 A única entrevistada que afirmou diretamente não ter capacidade para entender o sentido da 

intervenção e opinar sobre as questões que lhe diziam respeito, tinha 17 anos quando foi ouvida pela 

primeira vez em tribunal e considerava-se imatura. Não ter consciência das consequências dos seus atos 

foi a principal razão apontada pela entrevistada para a sua imaturidade: 

«Eu acho que era muito imatura nessa altura, não sabia o que é que se passava só sabia que estava 

a ir contra o meu pai e não tinha consciência disso e talvez se fosse hoje se calhar não ia. Eu sei que 

a minha tia sofreu mas eu também sofri porque por mais que sejam uns pais incompetentes, por mais 
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que sejam uns pais que tenham problemas e que não tenham cabeça para ter filhos e que se calhar 

nunca deveriam ter sido pais (silêncio). É muito complicado ir assim contra um familiar (…).» (Joana, 

24 anos). 

 

c) Consideração da opinião 

 

 Para além das crianças terem o direito a serem ouvidas sobre as questões judiciais que lhes 

dizem respeito, também as suas opiniões devem ser devidamente tomadas em consideração. Segundo 

Lansdown (2005: 16-18) o grau de participação da criança é constituído por três níveis distintos, que 

não se excluem entre si:  

 Processos consultivos - O adulto reconhece as opiniões e experiências das crianças. No 

entanto, são processos iniciados, dirigidos e administrados por adultos em que as crianças estão 

privadas da possibilidade de controlar os resultados; 

 Processos participativos – Processos iniciados por adultos e que implicam a colaboração 

das crianças e atribuem-lhes o poder de exercer influência ou expressar dúvidas tanto a respeito 

do processo como dos seus resultados; 

 Processos autónomos – Processos nos quais as crianças têm o poder de empreender a ação 

e não se adaptam ao plano definido pelos adultos. E caracterizam-se pela identificação, por parte 

das crianças, dos temas a tratar, os adultos atuam como facilitadores e não tanto como líderes 

porque há controlo do processo por parte das crianças. 

 Com esta categoria pretendo analisar de que forma as opiniões das entrevistadas, sobre as 

questões que lhes diziam respeito, foram consideradas. Quando questionadas sobre a importância da 

sua opinião sobre as questões judiciais que lhes diziam respeito, quase todas as entrevistadas 

mencionaram que a sua opinião foi tomada em consideração pelos magistrados e, concludentemente, 

esta foi importante para o seu processo judicial de promoção e proteção. Algumas entrevistadas 

acrescentaram ainda que se os magistrados não quisessem tomar em conta as suas opiniões não as 

teriam chamado a tribunal para serem ouvidas e que eles próprios decidiriam por elas, ou melhor, os 

magistrados ao requererem a audição das entrevistadas tinham interesse em saber as opiniões delas 

acerca do processo. Tal como adianta Ribeiro (2009: 194) «a disponibilidade sentida e a atitude 
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partilhada do trabalho, como se fosse uma coautoria na qual a criança é o autor principal» está 

relacionada com uma conceção de elevada eficácia e competência dos profissionais. Paralelamente, 

alguns autores referem que a ausência da audição ou participação da criança nos processos judiciais 

deve-se sobretudo ao paradigma assistencialista e de bem-estar fortemente enraizado na sociedade que 

posiciona os adultos como os atores principais nas decisões que dizem respeito às crianças (Lansdown, 

1995: 22-4; Tomás, 2000: 163; Santos; 2011: 115; Soares, 2005: 444).  

 No meu entender, e de acordo com a categorização de Lansdown (2005: 16-18) relativamente 

aos graus de participação da criança mencionados anteriormente, estamos perante processos 

participativos, como podemos comprovar pelos seguintes extratos:  

«Sim, porque eles [magistrados] também tem que ver o lado da criança, tem que perceber o que é 

que ela quer para a sua vida e isso tudo, sem dúvida que é importante ouvir a criança. (…) o meu 

depoimento foi importante porque ao longo do processo acabei por desistir mas sei se prolongasse ia 

a meu favor, logo nesse sentido era importante ouvirem-me. (…) Sem dúvida, ia a meu favor porque 

as coisas indicavam todas para o meu lado porque os meus pais por mais que metessem um advogado, 

eles não iriam conseguir ganhar porque as razões eram evidentes, os meus pais não tinham uma 

estabilidade para ter me a mim lá em casa nem nada disso enquanto a minha tia já tinha e isso tudo 

(pausa) e era por aí.» (Joana, 24 anos). 

«Eu acho que teve bastante porque foi o que ela [juíza] disse quando falou com os meus pais a vontade 

da vossa filha é esta e a vossa também é a mesma, porque se calhar se eu tivesse dito que não e os 

meus pais tivessem dito que sim, se calhar as coisas não tinham ficado assim tão claras. Mas, acho 

que teve muita importância também é por isso que eu acho que fui ouvida porque se não tivesse se 

calhar decidiam eles [magistrados] (…).» (Carolina, 24 anos). 

«Sim, eu acho que sim porque senão eles [magistrados] também não nos tinham deixado ir por 

exemplo de férias, fins-de-semana e tudo. (…) Claro que se eles vissem que as visitas estavam a correr 

mal também nos diziam olha se calhar não é como vocês pensaram e isso e tudo mas ouviam-nos e 

até podiam não considerar sempre mas houve vezes que consideraram, também não eram assim tão 

más pessoas (…).(…)porque senão também mais valia não chamar se for para não tomar em 

consideração a nossa opinião.» (Vanessa, 19 anos). 
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 De seguida, irei proceder à análise individualizada de três situações relativas à importância da 

audição no processo judicial de promoção e proteção que merecem uma particular atenção.  

 O primeiro caso refere-se a uma entrevistada que fugiu da instituição de acolhimento porque 

queria ir viver com a mãe e dirigiu-se voluntariamente ao tribunal para falar com a juíza responsável pelo 

seu processo. A juíza informou a instituição que a jovem se encontrava no tribunal e marcou uma 

audiência para o dia seguinte. Nessa audiência, o magistrado do ministério público «confrontou-a» com 

a realidade sobre a sua progenitora, que era uma prostituta, e nesse momento de aflição, a jovem agarra-

se a chorar à técnica da instituição de acolhimento. Após este comportamento da jovem, o magistrado 

do ministério público fez-lhe uma pergunta: «Porque é que te agarras-te à técnica da instituição e não à 

tua mãe se é com ela que queres ficar?». Apesar de, naquele dia, a atitude do magistrado ter-lhe feito o 

«crânio em papas», mais tarde apercebeu-se que ele tinha razão, e que realmente se sentia mais à 

vontade com a técnica da instituição do que com a própria progenitora. Considera ainda que se os 

magistrados tomassem em conta a sua opinião e a deixassem ir viver com a mãe a sua vida tinha levado 

outro rumo, e que neste momento poderia andar na prostituição e que nunca tinha entrado para a 

faculdade: 

«Muita importância, quer dizer depende se fosse por aquilo que eu disse na altura que queria ir embora 

e se me tivessem ouvido estava mal mas sempre teve importância não é, eles vão em conta aquilo que 

nós queremos e depois decidem o que é melhor para nós.» (Matilde, 23 anos). 

 

 O outro caso diz respeito a uma jovem adulta entrevistada que, durante a audiência, disse aos 

magistrados que queria ser adotada porque queria ter uma «família normal». No entanto, na audiência 

seguinte a jovem mudou de ideias, porque tomou consciência de que se fosse adotada, os seus familiares 

perderiam contacto com ela, e informou os magistrados da sua intenção de desistir. Logo a seguir, os 

magistrados comunicaram-lhe que com 15 anos ela já não poderia ser adotada, contudo ainda existia a 

opção de apadrinhamento civil. Esta opção foi rejeitada pela entrevistada e, segundo a sua perspetiva, 

os magistrados compreenderam as suas razões: 

«Porque nesse tempo, via aqui [instituição] os pais a vir buscar os meninos e pensava porquê que eu 

não posso ter isto, porquê que eles podem ter, porquê, pensava assim e então veio aquela ideia de 

adoção e então falei com a doutora Vera e expliquei o motivo, e a doutora Vera disse assim, mas queres 
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mesmo isso, e eu quero (…) Passou-se porque depois eu vi que tinha as minhas irmãs que se 

preocupavam comigo porque eu naquele momento não pensei nas minhas irmãs (…) Na altura, disse 

ao juiz quero ser adotada, e o juiz ficou assim a olhar para mim [com cara de espanto] e disse mesmo, 

e eu mesmo (…), tipo deixou-me com medo mas depois eu expliquei o porquê e ele disse nós vamos 

tratar do assunto, mas depois ele veio-me dizer que com a minha idade [15 anos] já não podia ser e 

que só podia ser para padrinhos e eu disse assim padrinhos não quero, nem adoção quero porque 

estive a pensar e expliquei-lhe que perderia contacto com os meus irmãos e com o meu pai e ele disse 

também acho bem (…) e ele [magistrado] também acho que fizeste bem pensar assim e também me 

dás menos trabalho (risos). Brincava muito comigo até [o juiz]. (…)» (Inês, 18 anos). 

 

 Por último, temos o caso de uma entrevistada que foi abusada sexualmente pelo irmão. A jovem 

adulta referiu que não foi ouvida em tribunal na altura em que aconteceu o abuso sexual, mas foi ouvida 

por psicólogos e assistentes sociais. Contudo, quando veio para a instituição de acolhimento foi notificada 

para ser ouvida em tribunal no seu processo de promoção e proteção. Nas primeiras idas a tribunal teve 

que explicar o que é que tinha acontecido e o que é que gostava que acontecesse ao seu irmão, 

nomeadamente se ia ser julgado ou não pelo abuso sexual: 

«Sim também, mas também para decidir como é que ficava a história do meu irmão se ia preso ou 

não. As primeiras vezes [em tribunal] foram só sobre o meu irmão, para eu explicar o que é que tinha 

acontecido, o que é que eu gostava que acontecesse a ele e acabei por perdoá-lo e não lhe aconteceu 

nada. (…) Quando aconteceu aquilo [o abuso sexual] eu não fui ouvida, só mesmo quando vim para 

aqui [instituição] acho que foi ouvida por isso, quando aconteceu aquilo eu acho que se fui ouvida por 

psicólogas e técnicas da segurança social. (…) Eu lembro de ir a uma audiência e estávamos a falar 

disso e lembro-me da juíza me dizer olha, o teu irmão não fez por mal, não é melhor perdoá-lo, não 

queres que ele vá preso pois não e como eu era pequena e não sabia, e eu não quero, ele também é 

meu irmão não quero que ele vá preso e então ela [juíza] e não o consegues perdoar e eu consigo 

acho que sim foi assim. (…) É assim eu não tive que lhe dizer diretamente, tive que dizer à juíza que 

sim que o perdoava mas não tive que lhe dizer pessoalmente.» (Sandra, 20 anos). 
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  É importante referir que no ano em que aconteceu esta audiência o abuso sexual ainda não era 

um crime público9, ou melhor, um crime cujo procedimento criminal não necessita da existência de uma 

queixa e basta que as autoridades judiciárias ou policiais tomem conhecimento da existência do crime, 

ou que qualquer pessoa faça a denúncia, para se iniciar um processo. Foi só com a reforma de 2007 

que se deu a «alteração da natureza dos crimes sexuais, que passaram a ser, em regra, de natureza 

pública» (Silva, 2010: 16). Logo, naquela altura, a opinião da entrevistada sobre o que queria que 

acontecesse ao irmão seria imprescindível para uma possível queixa e consequente instauração de um 

processo-crime. No meu entender, a juíza responsável pelo processo da entrevistada teve uma atitude 

desadequada na medida em que deveria ter colocada a questão sem tecer qualquer tipo de juízo de valor 

para que a entrevistada exprimisse a sua opinião livremente e isenta de qualquer tipo de influência. Tal 

como explica Machado & Gonçalves (1999: 349), «a criança vítima de abuso sexual, não se exprime de 

maneira voluntária, uma vez que a ponte para a promoção da sua participação é disponibilizada pelos 

adultos que a rodeiam, o que a levará a um crescente constrangimento dos discursos sociais». Segundo 

o Comité dos Direitos da Criança (2009: 7), a criança tem direito de expressar as suas próprias opiniões 

e não as opiniões dos outros.  

 

d) Impacto da audição no percurso de vida 

 

 De acordo com o Comité dos Direitos da Criança (2009: 7) a audição de uma criança num 

processo judicial é um procedimento difícil e que pode ter um impacto traumático para a mesma, por 

isso, devem ser empreendidas todas as medidas necessárias para garantir a sua plena proteção. Foi 

este possível impacto da audição nas crianças ouvidas em tribunal que eu pretendi apurar durante a 

realização das entrevistas. Aquando da análise deparei-me com três cenários diferentes relativamente ao 

impacto da audição no seu percurso de vida: impacto positivo, impacto negativo e ausência de impacto.  

 Duas das entrevistadas mencionaram que a sua audição teve um impacto positivo no seu 

percurso de vida sendo que uma referiu que a sua audição ajudou-a a suportar o motivo pelo qual foi 

para a instituição com ainda meses de vida, o abandono da mãe, e a outra declarou que se não tivesse 

                                                           
9Texto consultado em: https://www.pgdporto.pt/proc-web/faq.jsf?ctxId=85&subCtxId=86&faqId=432&show=&offset= [01.09.2014]. 

https://www.pgdporto.pt/proc-web/faq.jsf?ctxId=85&subCtxId=86&faqId=432&show=&offset
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sido ouvida em tribunal, provavelmente, neste momento, andaria na prostituição e nunca teria entrado 

na faculdade:  

«(…) porque eu antes não conseguia suportar o motivo de vir para a instituição com dezoito meses, 

mas desde que fui a tribunal e o Juiz explicou-me e informou-me sobre alguns assuntos a partir daí 

consegui suportar mais, mais um bocadinho. E mesmo agora, não consigo suportar assim muito, 

muito, muito mas já consigo mais do que antes. Antes começava quando ia para lá [tribunal], começava 

sempre, sempre a chorar por causa do motivo mas houve umas vezes que fui para lá e falava do 

assunto como se nada fosse (…).Foi bom.» (Inês, 18 anos). 

«(…) sem dúvida, imagina nessa situação [fuga da instituição] se eu tivesse ido embora eu nem sequer 

agora estava na universidade nem, sei lá podia andar na prostituição ou qualquer coisa desse gênero.» 

(Matilde, 23 anos). 

 

 Por outro lado, duas das entrevistadas declararam que a sua audição não teve qualquer tipo de 

impacto no seu percurso de vida: 

«Não, acho que não [teve impacto] porque foi o que eu disse foi uma coisa muito simples, o meu caso 

não era digamos dos mais normais (…).» (Carolina, 24 anos). 

«Não, acho que não [teve impacto ou consequência no seu percurso de vida]. (…) Mas não mudou 

nada.» (Sandra, 20 anos). 

 

Um impacto negativo da audição no seu percurso de vida foi mencionado por duas das 

entrevistadas. Uma entrevistada apontou como principal motivo do impacto ter sido negativo a existência 

de conflitos familiares relativamente à sua guarda, e outra referiu que a audição foi negativa por ter sido 

ouvida em tribunal na presença de familiares com os quais existiam desentendimentos. Uma das 

entrevistadas mencionou, ainda, que se fosse hoje, não queria ser ouvida em tribunal porque considera 

que magoou os familiares em causa e sente-se arrependida. Contudo, afirmou que cresceu enquanto 

pessoa com esta experiência. Tal como adianta Lansdown (2004: 11), promover a participação da 

criança pode auxiliá-la no seu processo de amadurecimento. Os seguintes excertos ilustram bem estes 

cenários: 
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«A única coisa que eu sinto (comovida), sinto arrependimento porque não consegui nada do que 

pretendia, sinto que se fosse hoje não faria, sinto que magoei o meu pai apesar de ele ser como é e 

penso que não adiantou de nada uma vez que o processo não foi para frente. Só fui para lá, só fui 

ouvida, para recordar coisas que eu não gostava de recordar mas sim esquecer e ao mesmo tempo 

magoar o meu pai. Eu, hoje não iria. Não valeu nada ir lá, só foi mais (pausa) para magoar ele [pai] e 

meter pessoas envolvidas, como a minha tia que se calhar não tinha culpa e foi metida, para mim só 

foi isso, claro que cresci enquanto pessoa mostrou-me outra experiência porque aprendi o que é que 

se passa lá [tribunal], quais são os procedimentos, no entanto a nível pessoal e a nível familiar, eu 

acho que se fosse hoje não o faria.» (Joana, 24 anos). 

«(…) o dia que eu não gostei mesmo de ir a tribunal e odeie esse dia por muitos anos foi quando as 

coisas correram mal com os meus tios e eu tinha de estar lá, e eu nesse dia nem queria ir [a tribunal] 

mesmo e tive que estar lá na presença deles .» (Vanessa, 19 anos). 

 

 Ribeiro (2009: 197) constatou na sua investigação que por um lado, a participação ativa no 

processo está ligada a experiências perspetivadas como gratificantes mas também a um sentimento de 

empoderamento, derivado do reforço transmitido pelos profissionais às crianças e por outro lado, existem 

crianças para quem a perspetiva de ter que repetir as suas histórias a diversos profissionais em diferentes 

contextos é o motivo suficiente para não apresentarem qualquer motivação em relação à participação no 

processo. 

 

2.2.4. Perceção sobre os tribunais e os atores judiciários 
 

 

 Ao versar sobre este assunto durante a realização das entrevistas, pretendi saber qual foi a 

primeira impressão e atual perceção das entrevistadas sobre os tribunais e os atores judiciários, mas 

também verificar quais são as condições disponibilizadas às crianças ouvidas em processos judiciais de 

promoção e proteção, nomeadamente averiguar se corresponde a um sistema de justiça adaptado às 

necessidades e aos direitos das crianças.   
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a) Primeira impressão sobre os tribunais e os atores judiciários 

 

 Quanto à primeira impressão das entrevistadas sobre os tribunais e os atores judiciários, 

predominaram, sem qualquer tipo dúvida, as impressões negativas. Os tribunais, segundo a primeira 

impressão das entrevistadas, eram contextos onde se julgam e condenam pessoas que cometem crimes 

com salas grandes e cheias de cadeiras. Os atores judiciários eram percecionados como «maus» e 

«arrogantes», que detinham um «poder especial» e «decidiam a vida das pessoas»: 

«Ninguém me falava muito sobre isso, e eu pensava que só iam a tribunal as pessoas que cometiam 

crimes e ia se lá para julgar as pessoas e para resolver os casos (…)» (Sandra, 20 anos). 

«(…) eu falo pela minha experiência a gente sabe que o tribunal é aquele sítio a onde julgam as pessoas 

(…), eu pouco mais sabia do que é que se fazia em tribunal também não tinha interesse em saber (…). 

É aquela ideia que a gente tem do tribunal que assusta, entre aspas, um bocadinho. (…) era a minha 

perceção antes de ir a tribunal, eu também não sabia se ia falar naquela sala grande, para onde é que 

ia, quem lá ia estar, sabia que ia estar mais pessoas mas não conhecia ninguém, não sabia como é 

que as pessoas iam falar comigo e se ia ser um interrogatório mesmo ou se ia ser outra coisa, não 

fazia mesmo ideia do que é que ia ser.» (Carolina, 24 anos). 

«Antes [de ir a tribunal] achava que eram todos maus que tinham aquela cara muito arrogante 

[perceção relativa aos atores judiciários] (…) Era só uma sala grande cheia de cadeiras assim uma 

coisa a frente e depois têm é como nas novelas vai uma pessoa a frente defender a sua opinião e não 

era nada disso (risos). Também se calhar era por causa disso que eu tinha um bocado de medo era 

da maneira como via nas televisões pensava que ia ser igual e depois chegava lá e não era nada 

daquilo, pensava que, por exemplo, eles chamavam para eu ir lá a frente falar e tinha que falar para 

toda gente, também era esse o meu medo falar para toda gente mas não era nada daquilo (risos) (…).» 

(Vanessa, 19 anos). 

 

Como podemos verificar nos últimos excertos, as impressões negativas das entrevistadas sobre 

os tribunais e os atores judiciários foram extremamente influenciadas pelos meios de comunicação 

social. Esta fonte privilegiada de conhecimento sobre os tribunais, de acordo com uma entrevistada, 

fomenta um medo desnecessário na população relativamente a esta instituição. Tanto os tribunais como 
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os atores judiciários surgem frequentemente nos meios de comunicação social (jornais, noticiários, 

novelas) o que, consequentemente, conduz a uma maior visibilidade social e um maior protagonismo 

(Machado e Santos, 2010: 7-8; Santos, 1996: 19). É principalmente por intermédio das imagens 

produzidas pelos meios de comunicação social que o público constrói as suas conceções e 

representações relativamente ao sistema de justiça (Machado & Santos, 2010: 7). No entanto, estas 

conceções e representações podem ser deturpadas devido sobretudo à utilização, pelos meios de 

comunicação social, de fontes não oficiais ou pouco credíveis para recolher informações sobre o sistema 

judicial (Fidalgo & Oliveira, 2005: 6-8).  

 

b) Perceção atual relativamente aos tribunais e aos atores judiciários 

 

 Mudança de perceção, são as palavras que melhor caracterizam esta categoria, pois foi evidente 

durante a realização das entrevistas, e até mesmo foi referido pelas próprias entrevistadas, que a sua 

perceção relativamente aos tribunais e aos atores judiciários mudou desde que contactaram com esta 

instituição, evoluindo de uma má impressão para uma boa impressão. Como podemos constatar no 

seguinte esquema (Esquema 4): 
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Perceção Actual

Tribunais:

- Tratam de outros processos, para além dos 
criminais;

- Orgão importante que, as vezes, toma decisões 
sensatas;

- Pode fazer a diferença na vida de muitas crianças 
e adultos.

Atores Judiciários:

- Figura de poder, autoridade e respeito;

- A sua autoridade é forma de manter o respeito e 
ordem na sala de audiência;

- Nunca podemos mentir perante os mesmos;

- Excelentes profissionais.

Experiência de ser ouvida em tribunal

Primeira Impressão

Tribunais:

- Julgar e condenar pessoas que cometem crimes;

- Salas grandes cheias de cadeiras.

Actores Judiciários:

- Maus;

- Arrogantes;

- Poder Especial;

- Decidem a vida das pessoas.

Esquema 4. Primeira impressão e perceção atual relativamente aos tribunais e aos atores judiciários. 
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Observemos com mais detalhe algumas destas perceções: 

«Sim mudou, naquela altura metia medo, metia autoridade agora sei que é diferente que é uma 

questão de meter respeito e ordem, mas claro que eles [magistrados] têm de ser assim porque estão 

a fazer o papel deles (…) para conseguirem manter o respeito na sala [de audiência] mas não são mais 

do que pessoas que estão a fazer o seu papel enquanto profissionais, apenas isso.» (Joana, 24 anos). 

«(…) nunca gostei muito de ir a tribunal porque é aquela coisa de alguém que tem mais poder do que 

nós, sabes que tu ali não mandas e que alguém manda em nós e, as vezes, aquilo que tu dizes pode 

ser mal interpretado depende do juiz e das pessoas que te estão a ouvir, mas claro que é importante 

o tribunal, sem dúvida, que pode fazer diferença na vida de muitas crianças ou de adultos.» (Matilde, 

23 anos). 

«É assim, claro que mudou eu tinha, por exemplo, eu tinha uma má ideia que eram todos maus e 

agora não, agora por exemplo, agora vou lá e estou tranquila vou falo, digo o que tenho a dizer e não 

tenho medo como antes (…) mas acho que devem chamar a criança para ser ouvida assim como 

fizeram comigo para saber também como é que nós estamos e também é uma maneira de nós 

pensarmos que eles [magistrados] preocupam-se connosco, gostam de saber como é que nós estamos 

e tudo, por isso, acho que devem fazer isso (…).» (Vanessa, 19 anos). 

 

c) Condições das salas onde são realizadas as audições 

 

 Quanto à sala onde são realizadas as audições, as jovens adultas entrevistadas referiram a 

existência de duas salas distintas, em que uma era o gabinete/escritório do juiz/juíza e outra uma sala 

de audiência/julgamento. O gabinete/escritório do juiz/juíza reuniu, junto das perceções das 

entrevistadas, mais características positivas do que a sala de audiência/julgamento. A maioria das 

entrevistadas referiu, ainda, que se sentia mais à vontade para falar no gabinete do juiz porque era um 

ambiente mais informal e naturalmente ficavam mais descontraídas. O seguinte esquema (Esquema 5) 

ilustra bem este cenário: 
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               Esquema 5. Perceções acerca das salas onde são realizadas as audiências. 

 

Tomemos como exemplo destas perceções os seguintes extratos: 

 

«É assim, a primeira vez fiquei bastante assustada porque foi logo para aquelas salas das audiências 

(…) e eu fiquei logo assustada porque eu era pequenina e então pensava que essas salas eram para 

os presos e eu tinha medo (…) depois eu ia muito para sala do juiz, acho que era o seu escritório. (…) 

Não sei, acho que me sentia mais à vontade lá [no gabinete do juiz] porque a outra sala [de audiências] 

assustava-me.» (Sandra, 20 anos). 

«A doutora juíza achava que era melhor ser na sala dela porque era mais confortável para mim, porque 

eu não gostava de ir a tribunal, assim era mais informal e estava mais próxima das pessoas. E foi uma 

boa escolha, aliás até que ela [juíza] quando eu fugi como era já uma audiência mais formal e deveria 

ser na sala da audiência mas foi no gabinete dela na mesma.» (Matilde, 23 anos).  

Sala de 
Audiência/Julgamento

Gabinete/Escritório 
do Juiz
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 De acordo com o Comité dos Direitos da Criança (2009: 9), o direito da criança ser ouvida não 

é eficazmente garantido quando realizado num ambiente intimidante, hostil, insensível ou inadequado 

para ela ou para a sua idade. 

 

d) Perceção relativa ao vestuário dos magistrados 

 

 Relativamente ao vestuário usado pelos magistrados durante as audiências, a maioria das 

entrevistadas recordou que quando a audiência decorria numa sala de audiência/julgamento usavam as 

«capas pretas» (toga), no entanto quando a audiência/audição era realizada no gabinete/escritório, 

envergavam roupas mais informais como, por exemplo, fato, camisa e calças. As «capas pretas» foi a 

designação utilizada, por quase todas as entrevistadas, para definir a toga, o traje utilizado pelos 

magistrados. Tal como explica Bourdieu (1998: 66), a toga é um atributo simbólico do poder que «declara 

que o juiz é reconhecido como estando fundamentado no reconhecimento coletivo e que a sua postura 

é legítima». Contudo, a utilização deste traje nas audiências provocou algumas sensações negativas nas 

entrevistadas. Os principais fundamentos utilizados foram: demasiado formais; torna-os diferentes das 

outras pessoas e aparentavam que estavam ali para condenar pessoas: 

«Não, tem assim uma capa, isso acho que é desnecessário porque só isso parece que os torna 

diferente de nós e são pessoas como nós (…). (…) agora eu vou lá [ao tribunal] e tudo bem podem 

estar de capa ou sem capa é-me igual mas quando era pequena eu achava aquilo estranho pareciam 

diferentes de nós (…) é a farda do trabalho deles mas achava estranho. (…)» (Vanessa, 19 anos). 

«Acho que eles estavam de fato mas não tenho certeza, acho que o que estava sentado não reparei 

muito nele mas o outro que estava ao lado dela [Juíza] estava de fato. Acho que a juíza vestia uma 

camisola branca com um blazer mas também não me recordo muito bem. (…) estava normal com a 

roupa que se vai vestida para o trabalho.» (Carolina, 24 anos). 

 Uma das entrevistadas referiu ainda que teve oportunidade de assistir a um julgamento de uma 

pessoa que ficou sem carta, por intermédio da juíza responsável pelo seu processo de promoção e 

proteção. Nessa audiência os magistrados estavam a usar as «capas negras» e, segundo a opinião desta 
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entrevistada, os magistrados deveriam usar roupa mais informal nas audiências com crianças para evitar 

que estas se assustem com tanta formalidade: 

«Como eu nunca tinha estado num julgamento, tirando aquela vez que ela [juíza responsável pelo seu 

processo] me levou para ver um julgamento de uma pessoa que teve que ficar sem carta, claro eles 

[magistrados] têm que usar aquela não é, batina mas acho bem. Mas acho bem quer dizer quando é 

nesse tipo de crimes, com crianças acho que nunca deviam ser usadas porque é muito formal e deviam 

vestir roupas mais informais para nós mesmos não ficarmos assustados com a situação em si.» 

(Matilde, 23 anos). 

 

 Ainda relativamente a este assunto, o Comité dos Direitos da Criança (2009: 9), recomenda que 

os procedimentos referentes á audição devem ser acessíveis e adequados às crianças, e dessa forma, 

deve ser dada uma especial atenção ao fornecimento de informações às crianças, apoio adequado para 

a sua representação, técnicos devidamente especializados, o projeto das salas de audiência, roupas de 

juízes e advogados, videoconferência e salas de espera separadas. 

 

e) Mudanças sugeridas 

 

 Durante a realização das entrevistas foram apontadas, pelas jovens adultas entrevistadas, 

algumas falhas do tribunal mas também sugeridas algumas possíveis mudanças para que a audição 

da criança em tribunal decorra de forma a assegurar a sua plena proteção. O seguinte esquema 

(Esquema 6) contém na íntegra as falhas apontadas ao tribunal e respetivas mudanças ou melhorias 

propostas pelas entrevistadas: 
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 Como podemos observar também nos seguintes três excertos: 

«(…) comigo mudou várias vezes de juiz, já foi um senhor e depois foi uma senhora e depois voltou a 

ser outra vez um senhor (…). Acho que se fosse sempre o mesmo [juiz], eu já sabia pronto aquele 

senhor, por exemplo, é simpático, está por dentro do meu assunto e faz-me sentir muito à vontade e 

pronto podíamos ser sinceros tudo bem, agora se fosse outro [juiz] era diferente (…).» (Vanessa, 19 

anos). 

«Nunca ser ouvida ao mesmo tempo do que os pais ou familiares ou de alguém que de alguma maneira 

contribui para aquela situação e devia ser sempre no gabinete do Juiz ou numa sala qualquer, não 

1. Audiências realizadas em dias 
diferentes. Salas de espera em 

locais diferentes para a criança e 
os seus familiares ou outros 
intervenientes processuais.

2. A preparação deve ser 
realizada no próprio tribunal por 

um técnico especializado 
(Criminólogo, Sociólogo, 

Educador Social) e deve consistir 
no esclarecimento daquilo que se 
vai passar durante a audiência e 
de outros assuntos relevantes, 

nomedamente o motivo da 
audiência, quem são os 

intervenientes e a sua disposição.

3. Audiências realizadas no 
gabinete do juiz ou numa sala 

específica para receber crianças.

4. Sempre os mesmos 
magistrados a acompanhar o 

processo, sobretudo o juiz 
responsável.

5. Usar roupa mais informal na 
audiências com crianças.

1. Presença de familiares ou 
outros intervenientes 

processuais no momento da 
audiência ou sala de espera.

2. Inexistência da preparação 
da criança antes da 

audiência.

3. Audiências realizadas na 
sala de 

audiências/julgamento.

4. Magistrados diferentes a 
acompanhar o processo.

5. Uso de toga nas 
audiências com crianças.
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Esquema 6. As falhas apontadas ao tribunal e respetivas mudanças sugeridas pelas entrevistadas. 
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naquela sala grande, fria e cheia de cadeiras. Devia ser sempre num ambiente mais acolhedor. (…) A 

preparação deveria ser realizada na primeira audiência em que devia ser mostrado à criança o tribunal, 

quem é que trabalha lá, o que é que fazem, porque estão lá, acho que era importante.» (Matilde, 23 

anos). 

«(…) preparar a criança para aquilo que a espera para saber quem são os intervenientes da audiência, 

saber a disposição, saber aquilo que supostamente vão perguntar e do que é que se trata o processo. 

Eu tive uma preparação porque a doutora Filipa [técnica da instituição] disse mais ou menos no que é 

que consistia, que iria ser ouvida, o que é que supostamente o juiz me iria perguntar mas mais do que 

isso não sabia. (…)» (Joana, 24 anos). 

 

 

2.2.5. Opinião relativa às recomendações do Comité dos Direitos da Criança sobre o 

direito da criança a ser ouvida 
 

 

 A realização de entrevistas a jovens adultos que foram ouvidos em tribunal quando eram crianças 

também teve como intuito recolher a opinião destes jovens a respeito de algumas recomendações do 

Comité dos Direitos da Criança sobre como assegurar, na prática, o direito da criança a ser ouvida em 

tribunal. Pretendi recolher a opinião das crianças relativamente à multiplicidade de audiências quando 

são explorados eventos prejudiciais, à audição de crianças mais novas e à formação especializada para 

juízes que trabalham com e para as crianças. Com os dados obtidos pretendo igualmente, elaborar um 

conjunto de recomendações adaptadas a realidade portuguesa sobre o modo de assegurar, na prática, 

o direito da criança a ser ouvida em tribunal, tendo sempre como pano de fundo as recomendações do 

Comité dos Direitos da Criança sobre este direito.  

  

a) Evitar uma multiplicidade de audiências quando são explorados eventos prejudiciais 

 

 A realização de uma multiplicidade de audiências deve ser evitada quando são explorados 

eventos prejudiciais para a criança, tais como abusos sexuais, maus-tratos e entre outros, na medida em 
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que a sua audição pode constituir-se como um processo difícil e consequentemente produzir efeitos 

traumáticos na criança (Comité dos Direitos da Criança, 2009: 7; Jerónimo & Finch, 2012: 87; Mota, 

2009: 70). Quando questionadas relativamente a este assunto, todas as entrevistadas mencionaram que 

concordavam com esta recomendação. Também foi unânime o fundamento apresentado pelas 

entrevistadas que referiram que, a recordação de uma experiência traumatizante mais de uma vez em 

tribunal, pode ser um processo doloroso para a criança e apresentaram como uma possível solução para 

este problema a gravação do depoimento ou da audição: 

«Eu acho que sim porque chega ser ouvida uma vez e ficar gravado porque não vale a pena estar 

sempre a fazer as mesmas perguntas à criança. Acho que não é correto tendo em conta aquilo que 

ela já passou acho que chega perguntar-lhe uma vez, a não ser que naqueles casos em que elas dizem 

uma coisa e depois afinal surgem coisas novas e têm que perguntar outra vez, mas acho que quanto 

mais vezes se fala no assunto mais se sofre, digamos assim.» (Carolina, 24 anos). 

 

 É importante mencionar ainda, a perspetiva de uma entrevistada que foi abusada sexualmente 

pelo irmão, sendo que esta recordou que ficava muito atrapalhada sempre que falava sobre o abuso 

sexual de que foi vítima e que, consequentemente, não gostava de falar sobre o mesmo sempre que ia 

a tribunal:  

«Eu ficava muito atrapalhada sempre que falava disso [abuso sexual], nunca gostei muito de falar sobre 

o assunto e então sempre que ia lá [tribunal] tinha sempre de falar do mesmo e eu não gostava nada.» 

(Sandra, 20 anos). 

 

 Esta perspetiva vem reforçar ainda mais a necessidade de se evitar uma multiplicidade de 

audiências quando são exploradas experiências adversas para a criança. 

 

 

b) A audição de crianças mais novas 

 

 Como podemos verificar na análise dos processos judiciais e das considerações de alguns 

estudos acerca do direito da criança a ser ouvida em tribunal anteriormente referidos (O’Donnell, 2009: 

36-37; Mota, 2009: 87-90), e em oposição às recomendações do Comité dos Direitos da Criança (2009: 

8), a idade constitui um dos fatores principais na determinação da audição da criança. Por esta razão, 
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tornou-se essencial recolher as opiniões das entrevistadas relativamente a esta matéria, no decorrer das 

entrevistas. Todas as entrevistadas realçaram a importância da audição da criança relativamente às 

questões que lhe dizem respeito, no entanto, demonstraram duas opiniões distintas a respeito da audição 

de crianças mais novas. Algumas entrevistadas referiram que a criança só deve ser ouvida a partir dos 

12 anos ou até mesmo dos 15 anos porque consideram que, antes dessa idade, as crianças não têm 

maturidade suficiente para dar um depoimento e são facilmente influenciáveis. Esta ideia de que as 

crianças mais novas são facilmente influenciáveis e não têm capacidade suficiente para compreender as 

questões em causa ou que fornecerão informações pouco relevantes, também foi constatada em alguns 

estudos anteriormente supracitados (O’Donnell, 2009: 36; Jerónimo & Finch, 2012: 86-89). 

Contrariamente, outras entrevistadas mencionaram que é necessário fazer uma análíse individualizada 

do caso, na medida em que há crianças com 12 anos ou menos que já têm capacidade e maturidade 

para ser ouvidas sobre as questões que lhes dizem respeito, enquanto outras crianças com a mesma 

idade não têm. Esta também é a opinião partilhada pelo Comité dos Direitos da Criança  (2009: 8), em 

que os pontos de vista da criança têm que ser considerados por intermédio de uma análise caso a caso. 

Estas opiniões podem ser conferidas nos seguintes excertos: 

« (…) a partir dos doze anos concordo mas antes não, mesmo até aos doze anos acho que doze, 

catorze anos sim, mas antes não porque a criança pode ser influenciada porque as crianças são 

facilmente influenciáveis e basta comprá-las com uma coisa para elas mudarem o seu depoimento. Na 

minha opinião era só a partir dos doze, catorze anos. Porque a partir dos doze anos as crianças 

começam a crescer e a ter mais noção da realidade e antes não, mesmo aos doze anos há crianças 

que não tem maturidade suficiente para dar um depoimento e contar a sua história.» (Joana, 24 anos). 

 

«(…) eu acho que até aos 12 anos nós somos um bocado distraídos e não tomamos atenção assim à 

muita coisa ,digamos que não temos grande responsabilidade, a nossa responsabilidade é ir para 

escola e tirar boas notas e não fazemos mais nada além disso. Portanto, acho que tudo depende 

também um pouco da educação que se recebe em casa mas acho que não. Há crianças que sim 

outras que não (…), mas lá está se calhar há um caso ou outro em que se pode ouvir e que se pode 

confiar. (…) acho que pode ser importante para a criança pelo menos saber que independentemente 

de contar ou não aquilo que ela vai dizer, saber que deu a opinião dela, isto é, que teve a oportunidade 

dizer como é que se sente e falar sobre o que se está a passar, acho que nesse caso sim e lá está se 
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não for um Juiz e for outra pessoa habilitada para falar com a criança acho que faz bem, acho que faz 

bem à criança.» (Carolina, 24 anos). 

  

 Por último, duas entrevistadas mencionaram ainda, que também é importante para a criança 

sentir que a sua opinião é ouvida pelos magistrados, nomeadamente perceber que estes preocupam-se 

com a sua situação e com aquilo que ela pensa sobre a mesma, independentemente da sua opinião vir 

a ser tomada em consideração ou não devido às mais diversas razões. Tal como explica Thomas (2000: 

96), a participação das crianças que desejam manifestar os seus pontos de vista sobre as questões que 

lhes dizem respeito origina uma promoção efetiva da proteção das crianças em risco. 

 

c) Formação especializada para juízes que trabalham com e para as crianças 

 

 Todas as entrevistadas concordaram com esta recomendação do Comité dos Direitos da Criança 

(2009: 9), ou seja, concordaram que os juízes que trabalham com e para as crianças deveriam ter uma 

formação especializada na área. Os fundamentos adiantados pelas jovens adultas foram variados: os 

juízes deveriam ser capazes de perceber quando uma pessoa está a mentir ou não; as crianças em 

perigo que vão ao tribunal não são nenhumas criminosas e por isso deveriam ter um tratamento 

diferenciado por parte dos magistrados, nomeadamente serem ouvidas num ambiente mais informal; há 

juízes mais sensíveis para as questões das crianças e outros não; só traria vantagens a nível da 

comunicação com as crianças e os magistrados deveriam ter uma formação na área da psicologia para 

um melhor entendimento dos comportamentos e emoções das crianças durante a audiência:  

«Acho que sim, (…) até porque há juízes mais sensíveis e outros nem tanto, há uns que compreendem 

as crianças e acho que outros não (…). Acho que eles [magistrados] me compreenderam sempre, acho 

que sim, acho que tive sorte.» (Sandra, 20 anos). 

«Com crianças em risco acho que os juízes deveriam ter uma formação especializada porque tu não 

és uma criminosa e não podes estar ali num ambiente formal de julgamento quando tu nunca fizeste 

nada para te sentires diminuída.» (Matilde, 23 anos). 
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«Por acaso não tinha pensado nisso mas agora que falou acho que sim, porque há muita gente que 

pode ir para lá mentir e eles não sabem se a pessoa está a dizer a verdade ou não (…).» (Inês, 18 

anos). 

 

Como afirma o Dr. Carlos Jorge Martins Ribeiro, Juiz de Direito do Tribunal de Família e Menores 

de Braga, é essencial que os juízes recebam uma formação especializada para trabalharem com 

crianças, para serem sensíveis às suas capacidades especiais (Jerónimo & Finch, 2012: 89). 

 

 

3. CONCLUSÕES  
 

 

 Na maioria dos processos de promoção e proteção do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães que analisei, constatei que, em norma, a idade da criança é crucial para 

determinação da sua audição nesses processos. Tal como verificou Mota (2009: 89) através da análise 

documental de processos de promoção e proteção de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ), a não obrigatoriedade da audição das crianças com menos de 12 anos estipulada na Lei de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP) condiciona a sua participação, em vez de ser tida em 

consideração a própria experiência da criança. Também verifiquei que existe uma dificuldade, na prática, 

em ouvir crianças com uma nacionalidade diferente da portuguesa, sendo que esta pode ser motivada 

por diversos fatores, entre os quais o facto de as crianças não falarem a língua majoritária. Para além 

dos fundamentos referidos anteriormente para não audição da criança nas questões judiciais que lhe 

dizem respeito, são mencionados por alguns autores (Lansdown, 1995: 22-4; Tomás, 2000: 163; Santos; 

2011: 115) mais alguns, tais como: o elevado número processual; carência de tempo necessário para 

trabalhar todos os processos e as conceções conservadoras presentes na sociedade que reconhecem 

apenas ao adulto a legitimidade para participarem nos processos que dizem respeito às crianças, 

enquanto estas são «remetidas para a condição de objetos de intervenção e proteção» (Soares, 2005: 

444).  

 Através das entrevistas, tive a oportunidade de verificar que a primeira vez em tribunal foi 

experienciada pelas jovens adultas entrevistadas com sensações mais negativas motivadas pela não 
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familiarização com o tribunal mas também pelo desconhecimento dos procedimentos inerentes à 

audição judicial da criança. Alguns destes sentimentos e preocupações dissipavam-se na própria chegada 

ao tribunal ou nas idas posteriores, porque as entrevistadas constatavam que a sua audição se tratava 

de um procedimento normal do seu processo de promoção e proteção e que o tribunal e os atores 

judiciários não eram nada daquilo que tinham idealizado anteriormente. Atente-se que a primeira 

impressão das entrevistadas sobre os tribunais e os atores judiciários era negativa e influenciada 

sobretudo pelas imagens produzidas pelos meios de comunicação social relativamente ao sistema de 

justiça. No entanto, esta má impressão progrediu para uma boa impressão após o contacto das mesmas 

com o tribunal e os atores judiciários. 

 A preparação realizada antes da audição pelas técnicas da instituição ou da segurança social, 

referida pelas entrevistadas, era importante para elucidação de alguns assuntos relacionados com a sua 

audição. Relativamente ao conhecimento dos seus direitos perante o tribunal, as entrevistadas 

demonstraram um grande desconhecimento e a falta de informação nesta área, facto também 

comprovado por Tomás (2000: 155) na sua investigação. Os momentos na sala de espera foram 

vivenciados por duas entrevistadas com alguma tensão e conflito latente devido à presença de familiares 

desestabilizadores.  

  Alguns juízes alegam que não ouvem as crianças nas questões judiciais que lhes dizem respeito 

porque a sua opinião é influenciada pelos progenitores (Jerónimo & Finch, 2012: 86), no entanto, 

verifiquei que apesar de ter existido uma tentativa por parte dos progenitores para influenciarem a opinião 

de três das entrevistadas, este ato não passou de uma tentativa, na medida em que as entrevistadas 

detinham uma noção exata daquilo que era o melhor para elas.  

O início da audiência era pautado por sentimentos como o nervosismo, receio e vergonha. 

Contudo, com o esclarecimento inicial realizado pelos magistrados relativamente aos motivos, dinâmicas 

e intervenientes processuais da audiência e com o avançar da mesma, este tipo de sensações mais 

negativas iam desaparecendo, dando lugar a uma maior tranquilidade. Este esclarecimento foi 

evidenciado como imprescindível, visto que as entrevistadas apresentavam um total desconhecimento 

sobre as dinâmicas e os intervenientes da audiência. É importante salientar que a qualidade do contacto 

relacional entre os magistrados e as crianças possivelmente determina a maneira como a criança 

participa e o modo como se sente neste contexto (Ribeiro, 2009: 194). Em relação às perguntas 

colocadas pelos magistrados durante a audiência, as entrevistadas não demonstraram qualquer tipo de 
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dificuldades a nível da compreensão das mesmas, devido sobretudo ao cuidado especial apresentado 

pelos magistrados no uso de uma linguagem adequada à sua idade. Todavia, é importante que os 

magistrados não teçam qualquer tipo de juízo de valor nas questões colocadas às crianças para que 

estas possam expressar a sua opinião livremente, ou melhor, uma opinião isenta de qualquer tipo de 

influência ou pressão indevida.  

A experiência de ser ouvida em tribunal foi avaliada por todas as entrevistadas como positiva. 

Porém, duas entrevistadas mencionaram alguns momentos/aspetos menos positivos da sua audição: 

enquanto uma referiu os comportamentos disruptivos da progenitora em tribunal, nomeadamente na 

sala de espera, a outra indicou o facto de ter evidenciado uma opinião contrária à dos progenitores no 

momento da audiência.  

Através da análise dos processos judiciais de promoção e proteção, tendo em aferir que os 

magistrados têm em consideração a caracterização física e psicológica mas também as expressões não-

verbais como fatores para avaliar a capacidade intelectual da criança em causa e, condicionalmente, 

tomar a sua opinião em consideração. Relativamente à consideração das opiniões das crianças nas 

questões que lhes dizem respeito, considero que na maioria dos processos analisados, as opiniões das 

crianças sobre os factos relatados, pelo requerimento inicial do Ministério Público, tiveram um papel 

crucial na fundamentação da decisão dos juízes, tanto para aplicação de uma medida como para o 

arquivamento dos autos. Ainda sobre a consideração das opiniões das crianças nas decisões judiciais, 

verifiquei que todos as jovens adultas entrevistadas consideraram que a sua opinião foi devidamente 

tomada em consideração pelos magistrados e, concludentemente, esta foi importante para o seu 

processo judicial de promoção e proteção. Algumas entrevistadas afirmaram mesmo que se os 

magistrados não quisessem tomar em conta os seus pontos de vista não as teriam chamado a tribunal 

para serem ouvidas e que eles próprios decidiriam por elas.  

O posicionamento das entrevistadas relativamente ao impacto da audição no seu percurso 

envolve diferentes significados. Por um lado, temos duas entrevistadas que afirmaram que a sua audição 

teve um impacto positivo na sua vida, sendo que uma referiu que a sua audição ajudou a suportar o 

motivo pelo qual foi para a instituição, e a outra declarou que se não tivesse sido ouvida em tribunal, 

provavelmente, neste momento, andaria na prostituição e nunca teria entrado na faculdade. 

Paralelamente, um impacto negativo da audição no seu percurso de vida foi aludido por duas das 
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entrevistadas, uma delas devido à presença em tribunal de familiares com os quais existiam 

desentendimentos ou conflitos.  

 No que diz respeito às condições disponibilizadas pelo tribunal às crianças ouvidas em processos 

judiciais de promoção e proteção, apurei que as entrevistadas se sentiam mais confortáveis no gabinete 

do juiz porque era um ambiente mais informal e naturalmente ficavam mais descontraídos do que na 

sala de audiências, espaço caraterizado como escuro, frio, grande e cheio de cadeiras. Ainda do ponto 

de vista das entrevistadas, os magistrados deveriam usar roupa mais informal nas audiências com 

crianças, em vez da toga, para evitar que estas se assustem com tanta formalidade. 

 A opinião das jovens adultas entrevistadas relativamente a algumas recomendações do Comité 

dos Direitos da Criança sobre o modo de assegurar, na prática, o direito da criança a ser ouvida em 

tribunal, foram unanimemente favoráveis e acrescentaram perspetivas diferentes acerca destas 

recomendações que devem ser tidas em consideração, visto que já passaram pela experiência de ser 

ouvidas em tribunal. As entrevistadas consideraram muito importante que se evite a realização de uma 

multiplicidade de audiências quando são explorados eventos prejudiciais para a criança, isto porque, a 

recordação repetida em tribunal de uma experiência traumatizante pode ser um processo doloroso para 

a criança. Paralelamente, as entrevistadas apresentaram como uma possível solução para este problema 

a gravação do depoimento ou da audição. A importância da audição da criança relativamente às questões 

que lhe dizem respeito foi realçada por todas as entrevistadas, no entanto, surgiram duas opiniões 

distintas a respeito da audição de crianças mais novas. Por um lado, temos as entrevistadas que 

referiram que a criança só deve ser ouvida a partir dos 12 anos, ou até mesmo dos 15 anos, porque 

consideram que antes dessa idade as crianças não têm maturidade suficiente para dar um depoimento 

e são facilmente influenciáveis. Esta perceção de que as crianças mais novas são facilmente 

influenciáveis e não têm capacidade suficiente para entender criticamente as informações que lhe são 

fornecidas, vai ao encontro do que está descrito em alguns estudos referidos anteriormente (O’Donnell, 

2009: 36; Jerónimo & Finch, 2012: 86-89). Por outro lado, outras entrevistadas mencionaram que é 

necessário fazer uma analíse individualizada do caso, na medida em que há crianças com 12 anos, ou 

menos, que  já têm capacidade e maturidade para ser ouvidas sobre as questões que lhes digam 

respeito, enquanto outras crianças com a mesma idade podem não ter essa capacidade. O Comité dos 

Direitos da Criança  (2009: 8) também partilha da mesma opinião, considerando  que as opiniões das 

crianças devem ser consideradas por intermédio de uma análise caso a caso. Por último, todos as 
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entrevistadas concordam que os juízes que trabalham com e para as crianças deveriam ter uma 

formação especializada na área para terem mais atenção ao contexto onde são realizadas as audiências 

com crianças, para serem mais sensíveis às questões ou problemas das crianças e para deterem um 

melhor entendimento dos comportamentos e emoções das crianças durante a audiência. 

 

 Em conclusão, pude averiguar que são atribuídas perceções muito positivas ao facto de poder 

ser ouvida, e nomeadamente participar ativamente, nas questões judiciais que lhe dizem respeito, 

contudo é importante que sejam asseguradas todas as condições necessárias para efetivação plena deste 

direito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Mais importante do que a promoção da cultura da audição das crianças, nomedamente em 

tribunal, para que elas possam contribuir com a sua opinião sobre as questões judicias que lhes 

respeitem, é a adoção de medidas que garantam que o direito da criança a ser ouvida assegura a sua 

plena proteção. 

Como vimos, são escassas as informações que as crianças conhecem relativamente ao curso 

da trajetória processual, às dinâmicas do tribunal mas também aos seus direitos perante o mesmo o 

que, consequentemente, pode originar sensações de insegurança e dúvida no contacto das crianças com 

o sistema de justiça. De acordo o Comité dos Direitos da Criança (2009: 11) o direito à informação é 

uma pré-condição para as decisões esclarecidas da criança, isto é, a realização do direito da criança a 

ser ouvida exige que a criança seja informada acerca de todos os assuntos que lhe afetem, nas decisões 

dos processos administrativos ou judiciais, e sobre o impacto que a sua opinião terá na decisão final. No 

meu entender, seria importante realizar, antes da audiência, uma preparação da criança no próprio 

contexto em causa, no caso deste estudo, no tribunal, e por pessoas especializadas em áreas como a 

Sociologia, Psicologia e Criminologia. Em primeiro lugar, deveria ser realizada uma visita guiada às 

instalações do tribunal para que a criança se familiarizasse com o ambiente judicial; de seguida, os 

profissionais das áreas anteriormente referidas deveriam de forma simples e adequada à idade da 

criança explicar os seus direitos perante o tribunal, como, quando e onde a audiência tem lugar e quem 

são os seus participantes e prepará-la para os passos seguintes. Por último, deveria ser dada a palavra 

à criança para que ela pudesse colocar as suas próprias questões, dúvidas e inquietações que 

posteriormente deveriam ser devidamente esclarecidas por estes profissionais. Tal como afirma Ribeiro 

(2009: 198) a preparação das crianças antes da audiência pode ser uma “estratégia eficaz” na gestão 

da experiência da criança ser ouvida em tribunal. Outra possível solução para esta falta de informação 

das crianças relativamente ao sistema judicial, no entanto mais a longo prazo, passaria por uma maior 

abertura desta instituição à comunidade como por exemplo, através da realização de visitas de estudo 

das escolas e até mesmo das instituições de acolhimento de crianças e jovens e perigo ao tribunal, com 

intuito das crianças entenderem desde cedo o funcionamento dos tribunais e as tarefas que 

desempenham os atores judiciários. De facto, algumas crianças com quem tive o prazer de contactar 
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durante a realização do meu trabalho de campo nas instituições demonstraram curiosidade relativamente 

ao tribunal por nunca terem lá estado e, por isso, acho que proporcionar a estas crianças visitas guiadas 

ao tribunal faria todo o sentido.  

Uma constatação preocupante é o facto de a presença de progenitores ou familiares com os 

quais existam alguns desentendimentos no tribunal poder provocar sentimentos de angústia e 

inquietação na criança. Logo, é fundamental que os magistrados tenham em atenção este tipo de 

situações familiares no momento da determinação da audição da criança e que optem por exemplo, por 

marcar audiências em dias distintos ou por colocar as crianças e os seus familiares em salas de espera 

separadas ou, ainda, que optem pela utilização de sistemas de videoconferência de modo a evitar o 

contacto entre ambos, e consequentemente, impedir situações de conflito e tensão que possam afetar 

negativamente a livre expressão da criança.  

Apesar das entrevistadas terem-se mostrado satisfeitas com a realização da sua audição na 

gabinete/escritório do juiz em vez de a mesma se realizar na sala de audiência/julgamento, a meu ver, 

as salas onde se realizam as audições das crianças e as salas de espera deveriam ser devidamente 

configuradas de forma a proporcionar um ambiente apropriado às crianças. Acrescento ainda, que seria 

importante existir em cada tribunal uma sala de audiências e uma sala de espera específicas para acolher 

as crianças, com uma decoração em que predominassem, por exemplo, os tons pastéis, os desenhos 

colocados na parede mas também que existissem folhas, lápis de cor ou de cera, brinquedos e jogos 

lúdicos. São estes pormenores que, sem interferir negativamente com a formalidade de uma instituição 

configurada, essencialmente, para acolher os adultos, poderão contribuir para tornar o ambiente do 

tribunal mais acolhedor e adequado às crianças (Ribeiro, 2009: 194). Como pude constatar também 

junto das entrevistadas, a roupa utilizada pelos magistrados no momento da audiência deveria ser o mais 

informal possível, evitando-se o uso da toga, de modo a não afetar negativamente a livre expressão das 

crianças. 

 De acordo com Ribeiro (2009: 194), a qualidade do contacto relacional entre o profissional e a 

criança condiciona a forma como esta colabora e como esta se sente neste contexto, constatação 

também verificada nesta investigação. Por esta razão, considero importante que os profissionais que 

trabalham com e para as crianças como magistrados, psicólogos, assistentes sociais, beneficiem de uma 

preparação e apoio para facilitar a participação das crianças de forma eficaz, como por exemplo, o 

conhecimento de formas verbais de comunicação, incluindo jogos de linguagem corporal, expressões 
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faciais, desenho e pintura, através dos quais, as crianças mais novas demonstram compreensão, 

escolhas e preferências (Comité dos Direitos da Criança, 2009: 8). É importante também que a criança 

seja ouvida o mínimo de vezes possível e de preferência sempre pelo mesmo magistrado, para que a 

sua opinião seja mais autêntica e coerente e, sobretudo, para evitar o risco de submeter a criança a uma 

vitimização secundária. A audição para memória futura também poderia ser uma estratégia utilizada 

para impedir que a criança tenha que repetir acontecimentos vividos com uma maior inquietação em 

tribunal. Adicionalmente, a coadjuvação dos magistrados por um técnico especializado em áreas como 

Psicologia, Sociologia e Criminologia em audiências de crimes contra crianças e adolescentes, como 

sucede no projeto brasileiro «Depoimento sem Dano», pode efetivar-se como uma abordagem que 

potencia a audição da criança (Brito, et. al, 2006: 68). 

No que diz respeito à não obrigatoriedade da audição de crianças com menos de 12 anos nos 

processos de promoção e proteção, partilho da mesma opinião da autora Mota (2009: 90) de que não é 

preciso modificar a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo mas consciencializar os profissionais 

que trabalham com e para as crianças, no caso desta investigação os magistrados, relativamente à sua 

participação e para que estes tenham disponibilidade e capacidade de ouvir e considerar a sua opinião. 

Assim, é necessário que os atores judiciários empreendam esforços para conhecer as crianças, as suas 

particularidades, capacidades e limitações.  

A adoção destas recomendações seria um grande passo para que o direito da criança a ser 

ouvida nas questões judiciais que lhe dizem respeito assegurasse a sua plena proteção. Note-se que a 

prática irreverente deste direito pode acarretar consequências negativas para as crianças, especialmente, 

em casos que envolvam crianças muito jovens, ou nos casos em que a criança foi vítima de um crime, 

abuso sexual, violência ou outras formas de maus-tratos (Comité dos Direitos da Criança, 2009: 7). 

Vimos como o direito da criança a ser ouvida em tribunal nos desafia, mas estamos certos de 

que esta é uma discussão que deve ser feita, para servir de base a um empenho que posicione as 

crianças como sujeitos autónomos de direitos e para que posicione a sua audição nas preocupações do 

sistema de justiça e que seja também um contributo no levantamento de novos questionamentos teóricos 

e metodológicos. Parece-me essencial para colmatar a lacuna científica sobre este tema o investimento 

em estudos que abordem o direito da criança a ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que 

lhe dizem respeito. Por esse motivo, num futuro que espero próximo, julgo que será importante, a 

realização de entrevistas com magistrados e outros profissionais que trabalham diariamente com 
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crianças e que, infelizmente, não tive a oportunidade de realizar durante esta investigação. Ainda seria 

importante conduzir entrevistas com crianças em risco que não tenham sido ouvidas em tribunal mas 

também com crianças que foram ouvidas, ou não ouvidas, noutros processos judicias como, por 

exemplo, em processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Por último, é 

fundamental recolher dados junto de outros tribunais e instituições de acolhimento espalhados pelo país 

e posteriormente comparar os resultados obtidos, visto que este trabalho se centrou apenas na área de 

Guimarães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS 

A 

Albuquerque, C. (2000). As Nações Unidas, a Convenção e o Comité. Revista de Documentação e Direito 

Comparado, 83/84, 21 – 54, disponível em http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-

publicacoes/8384crianca.pdf [15.07.2014]. 

Alston, P., & Gilmour-Walsh, B. (1996). The Best Interests of the Child. Towards a syenthesis of children’s 

rights and cultural values. UNICEF, disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.174-

1617.1997.tb00480.x/abstract[10.07.2014]. 

Ariés, P. (1981). História Social da Criança e da Família. (2a Edição). Rio de Janeiro: Zahar. (Obra original 

publicada em 1973). 

B 

Bardin, L. (2008). Análise de Conteúdo. (4ª Edição). Lisboa: Edições 70. (Obra original publicada em 

1977). 

Bell, J. (1997). Como Realizar um Projecto de Investigação. Um guia para a pesquisa em ciências sociais 

e da educação. Lisboa: Gradiva. 

Bolieiro, H., & Guerra, P. (2009). A criança e a família - Uma questão de direitos. Coimbra: Coimbra 

Editora. 

Bourdieu, P. (1998). O Que Falar Quer dizer. A economia das trocas linguísticas. Viseu: DIFEL. 

Brito, L., Ayres, L., & Amendola, M. (2006). A Escuta das Crianças no Sistema de Justiça. Psicologia & 

Sociedade, 68 – 73. 

C 

Campos, M. P. N. (2002). Os direitos da Criança- Realidades e Utopias. Universidade do Minho. 



102 
 

Canotilho, J. J. G., & Moreira, V. Constituição da República Portuguesa Anotada (2007). Coimbra: 

Coimbra Editora. 

Charmaz, K. (2000). Constructing Grounded Theory: A Pratical Guide Through Qualitative Analysis. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Comité de Ministros do Conselho da Europa. (2013). Diretrizes do Comité de Ministros do Conselho da 

Europa sobre a justiça adaptada às crianças. Publications Office of the European Union, disponível em 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_PT.pdf 

[10.07.2014]. 

Comité dos Direitos da Criança. (2009). General Comment No. 12 : The right of the child to be heard. 

United Nations, Treaty Series (12), disponível emhttp://sithi.org/admin/upload/law/Convention on the 

Rights of the Child.ENG [13.05.2014]. 

 

D 

Dantas, C. D. C., Leite, J. L., Lima, S. B. S., & Stipp, M. A. C. (2009). Teoria Fundamentada nos Dados 

- Aspectos Conceituais e Operacionais: Metodologia possível de ser aplicada na pesquisa em 

enfermagem. Latino-am Enfermagem, 17 (4). 

DeMause, L. (1991). La Historia de la infância. Madrid: Alianza Editorial. (Obra original publicada em 

1974). 

Duarte, R. (2002). Pesquisa Qualitativa: Reflexões sobre o Trabalho de campo. Cadernos de Pesquisa, 

n.115, 139 – 154. 

Duarte, Teresa (2009), “A possibilidade de investigação a 3: representações sobre triangulação 

metodológica”, em CIES e-working paper, n.º 60/2009, disponível em 

http://www.cies.iscte.pt/destaques/documents/CIES-WP60_Duarte_003.pdf [18.07.2013]. 

 

 



103 
 

F 

Fernandes, E. M., & Maia, Â. (2001). Grounded Theory. Em E. M. Fernandes & L. S. Almeida (Editores), 

Métodos e técnicas de avaliação : contributo para a prática e investigação psicológicas. Braga: 

Universidade do Minho. Centro de Estudos em Educação e Psicologia, 49 -76. 

Fernandes, N. (2009). Infância e direitos e participação: Representações, Práticas e Poderes. Porto: 

Afrontamento. 

Fidalgo, J., & Oliveira, M. (2005). Da justiça dos tribunais à barra da opinião pública. Braga, disponível 

em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7438/1/Fidalgo%2c%20J.%20%26%20Oliveira%

2c%20M.%282005%29-Media%20e%20Justi%C3%A7a.pdf [18.07.2014]. 

Flick, U. (2008). O que é a pesquisa qualitativa? Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed 

Editora, 6 – 9. 

Foucault, M. (1972). A arqueologia do saber. Lisboa: Vozes. (Obra original publicada em 1969). 

G 

Glaser, B. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press. 

Goffman, E. (2002), A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes. (Obra original publicada 

em 1975). 

J 

Jerónimo, P. (2012). Os direitos da criança em Timor-Leste. Em Estudos em Homenagem ao Professor 

Doutor Heinrich Ewald Horster). Almedina, 1061 - 1087. 

Jerónimo, P., & Finch, N. (2012), “Judicial implementation of article 3 of the Convention on the Rights 

of the Child in Europe : the case of migrant children including unaccompanied children.”, disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/21528 [10.07.2014]. 

 



104 
 

L 

Lansdown, G. (1994). Children’s rights. B. Mayall, Children's childhoods: observed and experienced. 

London: Falmer Press, 34-45. 

Lansdown, G. (1995). Children’s rights to participation: a critique. C. Cloke & M. Davies (orgs.), 

Participation and Empowermente in Child Protection. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 19-38. 

Lansdown, G. (2001). Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: 

Innocenti Research Centre. 

Lansdown, G. (2004). La participación y los niños más pequeños. Espacio para la infância. La 

participación de la primera infância – retórica o una cresciente realidad? Bernard Van Leer Foundation. 

Noviembre. Numero 22, 4 – 15. 

Lansdown, G. (2005). ¿Me haces caso? El derecho de los niños pequeños a participar en las decisiones 

que los afectan. Cuadernos sobre Desarrollo Infantil Temprano. 

Lansdown, G. (2011). Every child’s right to be heard. A resource guide on the UN Committee on the 

Rights of the Child General Comment No.12. United Kingdom: Save the Children. 

Leach, P. (1995). Los ninõs primero. (1a Edição). Barcelona: Paídos Contexto. 

López, A. (1986). Médio ambiente, poblácion y marginacion infantil. Documentácion Social no53, 27 – 

46. 

M 

Machado, C., & Gonçalves, M. (1999). Psicoterapia com crianças abusadas sexualmente: da exposição 

à re-autoria. Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 347 – 364. 

Machado, H. (2007). Moralizar para identificar - Cenários da investigação judicial de paternidade. Porto: 

Edições afrontamento. 

Machado, H. (2008). Manual da Sociologia do Crime. Porto: Edições afrontamento. 



105 
 

Machado, H., & Santos, F. (2010). Justiça, ambientes mediáticos e ordem social. V. N. Famalicão: 

Húmus. 

Monaco, G. F. C. (2004). A Declaração Universal dos Direitos da Criança e o Seus Sucedâneos 

Internacionais (Tentativa de Sistematização). Coimbra: Coimbra Editora. 

Monteiro, A. R. (2002). A revolução dos direitos da criança (1a Edição). Porto: Campo da Letras. 

Mota, D. S. C. (2009). A Participação das Crianças nos Processos de Promoção e Protecção - Estudo de 

caso numa CPCJ. Universidade do Minho, Braga, disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10998 [18.07.2014]. 

O 

O’Donnell, D., (2009). The right of children to be heard: children’s rights to have their views taken into 

account and to participate in legal and administrative proceedings.Florence, Italy: UNICEF Innocenti 

Research Centre, disponível em http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_04.pdf 

[10.07.2014]. 

Oliveira, F., & Silva, V. (2005). Processos judiciais como fonte de dados: poder e interpretação. 

Sociologias, (13), 244 – 259, disponível em http://www.scielo.br/pdf/soc/n13/23563.pdf 

[20.07.2014]. 

Oliveira, F. C. (2007). O Interrogatório de Testemunhas. Sua Prática na Advocacia (2.ªEdição). Coimbra: 

Almedina.  

P 

Parliamentary Assembly. (2014). Resolution 2010 (2014) Child-friendly juvenile justice : from rhetoric to 

reality. Disponível em 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=21090&Language=EN [20.08.2014]. 

Q 



106 
 

Quivy, R., & Campenhoudt, L. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais (5ª Edição). Lisboa: 

Gradiva. 

R 

Ribeiro, C. (2009). A Criança na Justiça. Trajectórias e significados do processo judicial de crianças 

vítimas de abuso sexual extrafamiliar. Coimbra: Almedina. 

Rosemberg, F., & Mariano, C. L. S. M. (2010). A convenção internacional sobre os direitos da criança: 

debates e tensões. Cadernos de Pesquisa, 40, 693 – 728, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n141/v40n141a03.pdf [10.07.2014]. 

Ruquoy, D. (1995). Situação de entrevista e estratégia do entrevistador. L. Albarello, D. Françoise, J.-P. 

Hiernaux, C. Maroy, D. Ruquoy, & P. de Saint-Georges (orgs.), Prática e Métodos de Investigação em 

Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva, 84 – 116. 

S 

Santos, Boaventura Sousa, Marques, M. M. L., Pedroso, J., & Ferreira, P. L. (1996). Os tribunais nas 

sociedades contemporâneas : O caso português. Porto: Edições afrontamento. 

Santos, S. I. P. (2011). Olhares das crianças institucionalizadas sobre os seus direitos: “Poder escolher 

se queria vir para aqui ou não me deixaram dizer, não respeitaram.” (Marta,12 anos).Universidade do 

Minho, Braga. 

Silva, K. E. B. (2010). Abuso Sexual De Crianças: Aspectos jurídicos a ponderar no âmbito da perícia 

médico-legal. Universidade de Coimbra, Coimbra. 

Soares, N. F. (2005). Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida – 

representações, práticas e poderes. Universidade do Minho, disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6978 [18.07.2014]. 

 

 



107 
 

T 

Thomas, N. (2000). Children, Family and the State: Decision-making and child protection. Bristol: The 

Policy Press. 

Tomás, C. A. (2000). Ter e Não Deter o Direito de Audição. Universidade de Coimbra, Coimbra. 

Tomás, C. (2011). « Há muitos mundos no mundo» Cosmopolitismo, participação e direitos da criança 

(Um Estudo de Caso no Colégio de São Fiel). Porto: Edições Afrontamento. 

W 

Willow, C. (2010). Children ’ s right to be heard and effective child protection. Save the Children Sweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

  



111 
 

ANEXO I – CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
 

 Estudo sobre 

A audição judicial de crianças em processos de promoção e proteção: memórias de 

jovens adultos e práticas em tribunal 

 

 Declaro que consinto participar no estudo sobre A audição judicial de crianças em 

processos de promoção e proteção: memória de jovens adultos e práticas em tribunal, para 

o qual foi solicitada a minha colaboração para a realização de uma entrevista. 

 Declaro que autorizo a gravação do meu depoimento e utilização posterior dessa informação.  

 

 Declaro ainda que fui informado acerca do carácter confidencial e anónimo das respostas que 

der no âmbito do referido estudo, tendo-me sido concedidas garantias de que a minha identidade não 

será revelada. 

 

 Declaro por fim que me foi dada oportunidade de colocar as questões que julguei necessárias e 

que fui informado acerca do direito de recusar a qualquer momento a participação no estudo. 

 

 
Guimarães, ____ / ____ / _____ 

 

 
Nome:____________________________________________________________ 
 
 

Assinatura:________________________________________________________ 
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ANEXO II - GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA JOVENS 

ADULTOS QUE FORAM OUVIDOS EM TRIBUNAL QUANDO ERAM CRIANÇAS 

 

TEMA: A AUDIÇÃO JUDICIAL DE CRIANÇAS EM PROCESSOS DE PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO: MEMÓRIAS DE JOVENS ADULTOS E PRÁTICAS EM TRIBUNAL 

 

PARTE I - Fase introdutória da entrevista 

 

- Explicar ao entrevistado os objetivos da investigação; 

- Motivar o entrevistado e realçar o valor da sua colaboração;- Informar o entrevistado da duração 

provável da entrevista (geralmente cerca de uma hora); 

- Explicar a necessidade de gravação da entrevista; 

- Dar garantia ao entrevistado do carácter confidencial e anónimo das suas declarações. 

 

Parte II – Percurso pessoal e perceções gerais da experiência em tribunal 

 

Nome:  

Idade:                     Sexo:                             Habilitações Literárias:  

Profissão:                                                   

 

2.1. Para começar, antes de entrarmos nas questões mais específicas das entrevistas, fala-me um 

pouco sobre ti, a tua família, a tua vida aqui na instituição. O que queiras relatar sobre o teu percurso 

de vida até hoje...  

2.2. Vamos, então, começar por falar da tua experiência em tribunal:  

2.2.1. Que idade tinhas quando foste ouvido pela primeira vez em tribunal?  

2.2.2. Quantas vezes, aproximadamente, foste a tribunal?  

2.2.3. Qual era a medida de promoção e proteção em causa?  
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2.3. Como avalias a tua capacidade, na primeira vez que foste ouvido em tribunal, para compreender 

o sentido da intervenção e opinar sobre questões que te diziam respeito?  

 

PARTE III – Período de pré-audiência 

 

3.1. O que pensaste e sentiste quando soubeste que irias ser ouvido em tribunal?  

3.2. Quando ias a tribunal para seres ouvido/a eras acompanhado/a por alguém? 3.2.1.Se sim, por 

quem?  

3.3. Antes de ires a tribunal tinhas conhecimento dos teus direitos e deveres perante o mesmo? 

3.3.1. Se sim, quem te informou acerca dos mesmos?  

3.4. Descreve-me os momentos que antecederam a tua audição, ou seja desde que chegaste ao 

tribunal até ao momento de seres ouvido/a?  

 

PARTE IV- Momento da audiência 

 

4.1. O que sentiste quando entraste na sala de audiência?  

4.2. Para além de ti e dos magistrados, estava mais alguém presente? Se sim, quem? □ 

4.3. Descreve-me o comportamento dos magistrados para contigo ao longo da audiência. □ 

4.3. Compreendeste as perguntas que te foram colocadas? □ 

4.4. Como te sentiste quando te faziam perguntas sobre a tua vida e tinhas que responder? □ 

4.5. Como descreves a tua experiência de ser ouvido/a em tribunal?  

4.6. Consideras que a tua audição em tribunal quando eras crianças teve algum impacto ou 

consequência no teu desenvolvimento ou percurso de vida? 4.6.1. Porquê?  

4.7. Que importância achas que teve o teu depoimento para o processo de promoção e proteção?  
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PARTE VI- As condições que são disponibilizadas às crianças ouvidas em processos 

judiciais de promoção e proteção pelo tribunal 

 

6.1. Antes de entrares na sala de audiência, sabias o que lá se ia passar e quem eram os seus 

intervenientes? 6.1.1. Se sim, quem te informou acerca disso?  

6.2.Relativamente à sala em que são realizadas as audiências, consideras que esta era confortável e 

possuía todas as condições necessárias para ti enquanto criança expressares livremente a tua opinião? 

6.2.1. Porquê?  

6.3. Como descreves o vestuário usado pelos magistrados na audiência?  

6.4. Há quem considere que se deve evitar uma multiplicidade de audiências/audições das crianças 

quando são explorados eventos prejudiciais (abuso sexual, maus-tratos, crimes ou outras formas de 

violências). Qual é a tua opinião sobre o assunto?  

6.5.O que achas que, no geral, deveria mudar no tribunal relativamente ao contacto com as crianças?  

6.6. Atendendo a tudo que já me referiste e a tua experiência de ser uma criança ouvida em tribunal 

num processo de promoção e proteção, o que pensas ser essencial fazer para que esta prática decorra 

de forma a assegurar a plena proteção da criança?  

6.7.Qual é atualmente a tua opinião acerca dos tribunais e dos magistrados?  

6.8. Gostarias de acrescentar mais alguma coisa que consideres relevante para este estudo?  

Da minha parte é tudo, muito obrigada pelo teu tempo dispensado. 
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