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Direitos, liberdade e garantias no contexto de uma nova ordem global 

 

“Aos olhos dos outros nós somos sempre o problema.”   
Rapariga, 16 anos, em medida tutelar educativa de internamento  

em Centro Educativo (regime semiaberto) (Carvalho e Serrão, 2014: 165) 

 

A proteção dos direitos das crianças na contemporaneidade constitui um enorme desafio 

(Liefaard, 2018).1 De entre estes, o direito à liberdade – no centro da conceção de 

direitos humanos definida no campo do Direito internacional,2 aplicável a todos os seres 

humanos sem discriminação –, deve constituir objeto de particular atenção em função das 

dinâmicas sociais na origem da sua privação na infância e juventude no quadro de uma 

nova ordem global de justiça e segurança (Gambetti & Godoy-Anativia, 2013; Goldson & 

Muncie, 2015; Wonders, 2016).3  

O ‘problema’ que se levanta na forma como crianças e jovens são vistos pelos “olhos dos 

outros”, como referido no título ao citar-se uma jovem sujeita a medida tutelar educativa 

de privação de liberdade no sistema de justiça juvenil português, traz para o centro da 

discussão as conexões entre controlo social, direitos, justiça e responsabilidades. O 

objetivo deste texto é apresentar uma breve análise sobre alguns dos mais importantes 

desafios éticos e dilemas metodológicos que se colocam à investigação sociológica na 

abordagem a esta problemática. O primeiro desafio a debater prende-se com o 

                                                           
1 Para um aprofundamento da análise sobre a implementação dos direitos da criança em Portugal, ver o texto da autora 
“Critical Perspectives on Children’s Rights and Justice for Children”, que serviu de base à comunicação apresentada na 
Plenary Session 1 Researching Law and Justice in Portugal: National Trends, International Connections, da RCSL-SDJ 
Conference ‘Law and Citizenship Beyond the States’, em 10 de setembro de 2018. 

2 Na sequência da II Grande Guerra Mundial, com objetivo de tornar universal aplicação de direitos humanos, no dia 10 de 
dezembro de 1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, na qual foi definido que “todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (Artigo 
3º).” Neste tratado internacional, foram enunciados os direitos fundamentais para a vida do ser humano, individuais e 
coletivos, sem discriminação de raça, género ou nacionalidade. Este documento dá corpo ao que costuma designar-se pela 
“segunda geração de direitos humanos”, nascida das lutas sociais que tiveram por objetivo alcançar direitos sociais, 
económicos e culturais indispensáveis para a dignidade humana em plena época de industrialização na Europa (Pita, 2018). 

3 A primeira referência moderna relativa à privação de liberdade surgiu no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200-A (XXI), da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, de 16 de dezembro de 1966. Foi assinado por Portugal dez anos depois, em 7 de outubro de 1976, já em pleno 
regime democrático após a Revolução de 25 de abril de 1974, tendo sido ratificado pela Lei n.º 29/78, de 12 de junho, 
publicada no Diário da República, I Série A, n.º 133/78 (retificada mediante aviso de retificação publicado no Diário da 
República n.º 153/78, de 6 de julho).  
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posicionamento epistemológico do investigador na problematização da natureza, valor e 

conteúdo da noção de liberdade. 

O conceito de liberdade é central no debate político contemporâneo em torno da relação 

entre o(s) indivíduo(s) e o Estado (Berlin, 1981; Mill, 1991). A sua compreensão não é 

tarefa fácil por estar associado a diferentes significados e poder ser tomado como objeto 

de estudo sob diferentes ângulos de visão: filosófico (enquanto elemento intrínseco do 

ser humano); antropológico (na compreensão da liberdade dos povos e indivíduos); 

psicológico (enquanto condição pessoal); sociológico (na relação entre ação e estrutura, 

indivíduo e sociedade); político (na perspetiva da sua limitação pela censura ou coerção); 

económico (no âmbito da regulação económica); e religioso, entre outros possíveis. Por 

outro lado, o termo liberdade é vulgarmente usado no quotidiano com vários sentidos, 

apropriado individual e coletivamente para fazer referência a determinados valores e 

diferentes dimensões da vida social: ter liberdade para (tomar decisões e fazer escolhas); 

ser livre de (comportamentos ou situações); ter o direito a (liberdade de expressão, de 

participação, de mobilidade, etc.) (França, 2017).  

A liberdade é um bem social consagrado como um direito fundamental. No plano 

simbólico, remete para o pleno acesso ao exercício de cidadania levantando-se a questão 

de saber como é que o Estado que controla os indivíduos garante, ao mesmo tempo, as 

liberdades individuais de cada cidadão (Mill, 1980, 1991; Berlin, 1981; Rawls, 2005; 

Arendt, 2007; Putman, 2007). No fundo, como é que um indivíduo se torna sujeito de 

direitos e do Direito (Santos et al., 1996) num processo em que a primeira condição 

necessária para esse fim é a consagração da sua liberdade a partir da qual decorre a 

participação na vida social. As liberdades básicas são formalmente garantidas e reguladas 

por institutos legais configurados no âmbito de políticas e práticas sociais num dado 

momento histórico (Rawls, 2005). 

Nos diferentes sentidos que a discussão sobre a liberdade pode tomar – e que ficam 

longe de ser abordados na totalidade neste texto –, há duas aceções tradicionalmente 

relevantes: a de liberdade negativa (estar livre de), associada à ausência de impedimentos 

e interferências na esfera de ação do indivíduo; e a de liberdade positiva (estar livre para), 

que traduz o desejo do indivíduo de ser livre e se relaciona com a presença de condições 

que possibilitam que cada um possa agir de modo a poder alcançar os seus objetivos 

pessoais (Berlin, 1981). Garantir a participação de cada cidadão na sociedade é um dos 

deveres do Estado. Sendo a noção de diversidade o primeiro elemento constitutivo do 

conceito de liberdade, importa compreender em que moldes se expressa o “princípio da 

liberdade igual” (Rawls, 2005), segundo qual se entende que a sociedade deve assegurar 

o máximo grau de liberdade para cada indivíduo compatível a uma liberdade igual para 

todos os outros. 

Durante muito tempo, a igualdade de direitos foi essencialmente estabelecida como 

igualdade formal (Putman, 2007). Com a crise da modernidade e consequente 

contestação a certos valores sociais com base numa emergente perspetiva neoliberal, o 

enfoque na competitividade e na eficácia, assente numa tendência restrita que tem por 

fim último a promoção de ‘lucro’ económico, passou a imperar sobre outras conceções de 

organização social. O princípio do mercado ganhou força além do campo económico e 
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coloniza diversas funções do Estado ao mesmo tempo que atinge a estrutura das 

comunidades. O delicado equilíbrio entre a vontade individual e a regulação da liberdade 

constitui um problema social, em contextos em que se deseja que a procura da igualdade 

de direitos seja real, concreta, e não apenas meramente formal como se encontra 

consagrada no texto das leis. Assim se justifica a intervenção do Estado na regulação das 

esferas privada e pública, mas passar da “law-in-books” à “law-in-action” (Santos, 

1986:180) permanece como o maior desafio no tempo presente. 

Nesta ordem de ideias, assume especial relevância o conhecimento sobre os contornos da 

privação de liberdade vivida na infância e juventude. Desenvolvimentos recentes nos 

sistemas de justiça baseados no paradigma neoliberal destacam uma nova cultura de 

controle securitária (Cartuyvels & Bailleau, 2014; Defence for Children International, 

2015) que revela como a mudança social e a interação das estruturas legais são um 

aspeto-chave da vida social (Luhmann 2004). Agregados numa tríade de processos inter-

relacionados, autonomia, independência e liberdade ganham novos significados na 

atualidade, que se cruzam e sobrepõem em múltiplos planos da ação social (Pappámikail, 

2010). 

A nível mundial, é estimado que mais de um milhão de crianças se encontrem privados da 

sua liberdade por medidas judiciais e tem crescido, de modo significativo, o número 

daquelas que no âmbito das migrações, a maioria fugindo a conflitos e guerras, acaba por 

estar colocada administrativamente na mesma situação (Liefaard, 2018). Não se conhece 

exatamente a dimensão estatística do problema uma vez que nem todas os casos são 

oficialmente reportados e os contextos onde os mesmos se produzem são cada vez mais 

diversos. Muitas estão sujeitas a tratamento desumano, violência e práticas abusivas em 

condições degradantes. Outras foram detidas sem que estivesse provado o motivo, em 

função de diversas circunstâncias sociais e sem possibilidade de assegurar as garantias 

processuais que lhe são devidas. Uma parte cumpre medidas e sentenças de duração 

indeterminada, claramente em violação dos princípios internacionais, seja através de 

prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional como de através de outras 

medidas de duração desproporcionada relativamente aos atos cometidos, à idade ou grau 

de desenvolvimento. Outras ainda foram julgadas e condenadas como se de adultos se 

tratasse e cumprem penas em prisões de adultos. Cada vez mais, crianças e jovens estão 

privados de liberdade em função de problemas sociais perante os quais deveriam ser 

objeto de proteção do Estado, como no caso das migrantes em fuga de conflitos armados 

ou das crianças soldado; em detrimento, é supostamente em nome da sua proteção que 

acabam por ser alvo de medidas de segregação e isolamento (Bochenek, 2017). 

Apesar da consistente base normativa fornecida aos Estados pelos instrumentos 

internacionais de direitos humanos, o desfasamento entre os modelos de governação 

legalmente consagrados no Direito internacional e os padrões e práticas sociais e judiciais 

nacionais continua a ser uma forte barreira para garantir o direito de todas as crianças à 

liberdade e à liberdade de poderem viver num mundo livre de violência, de sentenças 

desumanas, tortura, abuso físico e sexual, tratamento e punição humilhantes (Pais & 

Vervik, 2017; Carvalho e Salgueiro, 2018; Pais, 2018). 
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Uma criança privada de liberdade vê-se colocada numa situação potencial de maior 

vulnerabilidade pessoal estando esta condição internacionalmente reconhecida em 

diferentes normativos (Liefaard, 2017), de entre os quais se destaca a Convenção sobre 

os Direitos da Criança (CRC) aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 

de novembro de 1989, cuja entrada em vigor ocorreu em 2 de setembro de 1990, 

depois de ratificada pelo número necessário de Estados. A CRC é o primeiro texto 

internacional juridicamente vinculativo que reconhece todos os direitos fundamentais da 

criança. É também o tratado internacional de direitos humanos mais rápido e amplamente 

ratificado da história, após assinatura e ratificação por 196 países. Esta Convenção 

estabeleceu uma nova categoria jurídica de infância, ao definir o termo "criança" como 

"qualquer ser humano menor de dezoito anos, a menos que, de acordo com a lei aplicável 

à criança, a maioria seja alcançada anteriormente (Artigo 1º).” Portugal foi dos primeiros 

países a proceder à sua ratificação e a proceder à transposição para a legislação nacional 

passando a fazer constituir direito interno português.4 

Vive-se, no tempo presente, profundas e aceleradas transformações sociais, demográficas, 

económicas e políticas como talvez em nenhum outro momento da História da 

humanidade. Uma nova cultura global de controlo (Garland, 2001) e de poder, assente 

numa deriva de cariz securitário que a todos afeta no plano da governação dos Estados e 

das relações internacionais (Beck, 2007), está cada vez mais presente nos quadros de 

vida das crianças afetando, direta e indiretamente, o exercício de cidadania. Orientações 

de tolerância zero na definição de políticas públicas de justiça e segurança (Moore, 2013) 

emergem e moldam o quotidiano das relações entre o indivíduo e o Estado. Os direitos 

humanos estabelecem o fundamento legal para a prossecução da liberdade individual, da 

justiça, segurança e emancipação pelo que a sua violação constitui uma negação da 

dignidade e condição humana (Arendt, 2007; Pita, 2018). 

Incertezas, dúvidas, riscos e paradoxos marcam intensamente a vida social. A explosão de 

uma sociedade mediática com acesso massivo, e em simultâneo, à mesma informação em 

qualquer ponto do mundo acarreta a sua divulgação e promoção de estilos de vida, 

superando-se em todos os aspetos os limites da territorialidade. Em sociedades 

fortemente mediatizadas como as ocidentais, os sistemas simbólicos adquirem uma 

função primordial na ordenação das questões sociais e das visões coletivas sobre o 

mundo, assumindo-se como parte fundamental da própria realidade (Sassen, 2015). 

No final do século XX, Foucault (1987) destacava a ideia de se viver na idade do controlo 

social intrinsecamente associada ao despertar de novas sensibilidades individuais e 

coletivas para determinadas situações que permaneceram ocultas durante anos, séculos 

até, e que se espelham agora numa maior tomada de consciência e no possível 

desenvolvimento de sentimentos de menor tolerância perante determinados problemas 

sociais. Em relação a isto, não será indiferente a crescente atomização dos laços sociais, 

no acentuar de um individualismo cujas repercussões podem potenciar fenómenos de 

                                                           
4 A CRC foi assinada por Portugal em 26 de janeiro de 1990, aprovada para ratificação pela Resolução Nº 20/90 da 
Assembleia da República Portuguesa e publicada no Diário da República, série I, n. º 211, de 12 de setembro de 1990. 
Portugal ratificou também os três Protocolos opcionais. De acordo com a Constituição da República Portuguesa (Artigo 8º) 
"as regras e princípios do direito internacional geral ou consuetudinário são parte integrante da lei portuguesa" (§ 1) e as 
"regras previstas nas convenções internacionais que tenham sido devidamente ratificadas ou aprovadas". aprovados, 
aplicar-se-á na legislação nacional, após a sua publicação oficial” (§2). 
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radicalização de comportamentos tanto por parte dos indivíduos, grupos sociais como do 

Estado através da adoção de políticas públicas discriminatórias e isolacionistas. A vivência 

em ambientes densamente povoados, sobretudo urbanos, a desagregação dos laços 

sociais e as alterações profundas na natureza e estrutura das redes sociais parecem fazer 

destacar um cada vez maior desejo de manutenção da ordem e respeito pelas normas da 

comunidade que, muitas vezes, acaba por ser levado ao extremo fazendo desmoronar 

laços de solidariedade entre os povos (Fukuyama, 2004).  

No atual quadro de globalização, os modos de vida estruturam-se em torno de um ideal 

de ordem social que se afasta de todos os tradicionais sendo determinantes a 

transnacionalização dos problemas sociais e a perceção de risco, individual ou coletiva. A 

segurança é um dos valores fundamentais na interação social, indissociável de noções de 

liberdade e justiça como aponta Lourenço (2009: 81): “liberdade, segurança e justiça são 

elementos essenciais à constituição das sociedades democráticas e da vida social. 

Segurança e justiça definem entre si uma forte e intensa interdependência, podendo 

afirmar-se que uma é inconcebível sem a outra. De igual modo, sem segurança e sem 

justiça não é possível afirmar-se a existência de liberdade.” 

A sustentabilidade de uma sociedade depende das formas como estes três conceitos se 

constroem, deles emergindo representações e formas de atuação que se refletem 

diretamente na infância. Paralelamente à construção de uma “sociedade de risco” (Beck, 

1992) acentuam-se dinâmicas sociais que promovem uma crescente “aversão ao risco”, 

individual e coletiva, que se vê traduzida nos mais diversos aspetos do quotidiano das 

crianças (Gill, 2007). À diluição e enfraquecimento dos mecanismos de controlo social 

informal contrapõe-se o aumento das expectativas sobre o sistema de justiça, junto do 

qual indivíduos e grupos sociais exigem um maior controlo e regulação dos 

comportamentos de crianças e jovens. É aos mecanismos de controlo social formal que 

são delegadas funções que, até recentemente, eram asseguradas de modo informal nas 

comunidades, numa transposição de papéis sociais (Carvalho, 2017b) a que se associa 

um aumento para a tendência punitiva em reação a determinados problemas sociais na 

infância e juventude (Pruin 2011; Kilkelly 2011). 

Viver em sociedade é ser governado por normas e regras (Giddens, 1997), que também 

atravessam o campo de pesquisa e relativamente às quais o investigador tem que se 

colocar em causa refletindo sobre a forma como as representa e experimenta, as quebra e 

viola. Isso obriga-o a recentrar-se em termos das opções que faz no campo 

epistemológico quando confrontado com o estudo do direito à liberdade e da sua 

privação. Este é um primeiro desafio incontornável nesta área: como é que a liberdade 

que o investigador exerce na condução da pesquisa se compatibiliza com o exercício à 

liberdade no universos em análise. Num sistema social, tudo se encontra organizado em 

torno de instituições cujas funções objetivam a manutenção da estrutura social através da 

observação das mesmas sustentadas em quadros legais que definem um conjunto de 

direitos, liberdades e garantias atribuídas aos indivíduos num determinado contexto e 

época. O controlo social é uma das características inerente a todas as sociedades e 

reporta-se aos processos que se desenvolvem no interior dos grupos sociais visando 

impedir a transgressão das normas e a sustentação da conformidade aos sistemas de 
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valores vigentes. No fundo, visa a manutenção da coesão social (Curra, 2010). 

Implicitamente associado aos processos de socialização de crianças e jovens, este 

controlo assume diversas facetas, revestindo não só um carácter negativo espelhado na 

aplicação de sanções ou punições perante as transgressões, mas também positivo na 

consideração de reforços às manifestações de conformidade relativamente aos objetivos 

dos sistemas e instituições sociais dominantes. Trata-se, acima de tudo, do exercício de 

uma pressão permanente sobre os atores sociais que visa a manutenção da ordem e das 

normas estabelecidas. No entanto, com base nesta meta tem-se assistido à emergência de 

novas formas de controlo assente numa deriva securitária que acarreta uma perda de 

direitos civis traduzida na diversificação de medidas de privação de liberdade. 

 

Privação de liberdade na infância: os instrumentos jurídicos (inter)nacionais 

O segundo desafio que se coloca aos investigadores que abordam esta matéria, prende-

se com a necessidade de entendimento sobre a evolução dos conceitos de infância e 

juventude – o que significa ser criança ou jovem numa dada época e contexto –, e de 

como esta construção tem sido feita a partir do crescimento do movimento de 

implementação dos direitos da criança, consagrado em diferentes instrumentos 

internacionais que se refletem nas legislações nacionais. É uma condição ética e 

metodológica que encerra múltiplas dimensões numa conjugação que evidencia as 

tensões entre os insights sociológicos e jurídicos (Goldson & Muncie, 2015; Carvalho, 

2017a). 

Atualmente, infância e juventude não são entendidas como meras realidades planas, 

biológicas e homogéneas, mas como categorias sociais que encerram uma pluralidade e 

diversidade de condições e modos de vida, alguns dos quais diametralmente opostos 

(Almeida, 2009; Carvalho, 2010).  Confrontando as perspetivas jurídica e sociológica, 

verifica-se que os critérios etários propostos no campo do Direito não podem ser 

analisados sem a sua consideração como patamar de relevância social cujo 

estabelecimento decorre da importância atribuída por uma sociedade a cada uma destas 

categorias. Se por um lado são uma forma convencional de operacionalizar o fim de um 

período de vida pelo qual o campo jurídico determina a passagem da infância a uma 

condição de adultez, isso por si só não determina que, sob um ponto de vista social, se 

tenha transitado automaticamente para a vida adulta em todas as áreas da ação humana.  

A definição de uma idade legal a partir da qual se determina e reforça o acesso ao 

exercício de direitos e deveres específicos, como é o caso da CRC, cumpre uma função 

social de regulação das relações na comunidade assente no estabelecimento de limites 

para padrões de conduta e de responsabilidades civis e penais sobre o qual assenta a 

afirmação de um Estado de Direito Social. Não pode, pois, ser dissociada dos significados 

que reveste tanto a nível grupal como individual estabelecendo um padrão de 

expectativas sobre o comportamento norma que uma sociedade aceita para determinadas 

etapas da vida. No entanto, a tradicional estratificação dos recursos pelo espaço continua 

a ser um facto da organização da sociedade (Castells, 1996) e, paradoxalmente, apesar 

de toda a evolução e progresso, as desigualdades sociais têm vindo a crescer, talvez 



Paper presented at the RCSL-SDJ Conference ‘Law and Citizenship Beyond the States’, Lisbon, 10-13 September 2018 

2155 Direito(s) e privação de liberdade: desafios ético-metodológicos na investigação I - ST Sociologia do Direito e da Justiça,  

“Aos Olhos dos Outros Nós Somos Sempre o Problema” Questões éticas e Dilemas Metodológicos na Investigação  

com Crianças e Jovens com Medidas de Privação de Liberdade, by Maria João Leote de Carvalho, CICS.NOVA FCSH/NOVA, Portugal 

 

 

 

7 

 

mesmo, a exacerbar-se revestindo-se de novas formas (Sassen, 2015), muitas das quais 

acabam por estar na origem dos problemas sociais que resultam na privação da liberdade 

que afeta crianças e jovens em tantos pontos do mundo. 

Deste processo resulta uma acentuada diferenciação no acesso a recursos em função da 

origem social e da natureza dos territórios onde as crianças se localizam. A infância é, 

assim, atravessada por várias orientações ao mesmo tempo e em alguns casos “children 

are becoming ‘empowered’, while in others they are becoming more institutionalised and 

subject to adult control (Madge, 2006: 10). Os espaços de socialização encontram-se em 

evolução constante e não têm comparação com os anteriores, aqueles onde cresceram os 

pais. Mas não são apenas os mais novos que sofrem diretamente esta influência, também 

os mais velhos a veem repercutida nas interações que desenvolvem. As inconsistências na 

efetivação do direito à liberdade na vida social das crianças acentuam a sua 

vulnerabilidade sob uma dupla perspetiva: por um lado, porque se encontram 

sobrerrepresentadas nos indicadores relativos a pobreza e diversas formas de exclusão 

social; por outro, pela sua invisibilidade e inexistência nos centros de decisão (Sarmento 

et al., 2004). Deste modo, ganha corpo a ideia enunciada por Javeau, (2006: 310) de que 

“l’enfant risquant (qui fait entrer des risques dans son existence) fait place à l’enfant 

porteur des risques”. 

Os discursos público e político sobre os riscos e os princípios que norteiam a intervenção 

na relação entre o Estado e o indivíduo, e muito especificamente sobre a justiça, não são 

produzidos no vazio social; são determinados por relações de poder entre grupos sociais, 

pela prevalência de certas formas de organização social e pela visão que os legisladores 

possuem sobre o que devem ser as funções do Estado. Nunca é por demais reafirmar a 

importância dos tribunais como órgãos de soberania num Estado de Direito (Santos et al., 

1996). Nenhuma conceção de justiça é, por si mesma, absoluta quando transposta para a 

prática judiciária pelo que é fundamental compreender a sua evolução e identificar as 

orientações políticas na sua origem e nas mudanças registadas ao longo dos tempos. 

Neste âmbito, o termo neoliberal que marca a discussão nas sociedades ocidentais 

encerra diferentes movimentos que não se fecham na tendência para a aplicação de 

medidas e sanções mais repressivas alargando-se também à criminalização de diversos 

comportamentos de crianças e jovens, como ocorre em certos países, à gestão dos 

sistemas de segurança social e de justiça juvenil por privados em substituição do Estado 

e à execução de políticas sociais que, em vez da inclusão social dos grupos sociais mais 

vulneráveis, acentuam a exclusão social por uma gestão social focada estritamente nos 

riscos (Carvalho, 2017b). Deste modo, muitas vezes, ao arrepio da legislação 

internacional no campo dos direitos humanos, e muito concretamente dos direitos da 

criança, a privação de liberdade é concebida e tendencialmente aplicada como mais um 

instrumento de administração e regulação de problemas e desigualdades sociais, à 

semelhança de outros, desvalorizando-se o fundamento dos direitos civis na infância e 

juventude.  

Este é um problema sério que se vê transposto para a investigação sociológica através da 

colonização da área da administração da justiça juvenil pelos conceitos e orientações do 
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sistema de justiça penal, concretizada nas opções concetuais (desajustadas) que alguns 

investigadores assumem quando se focam na abordagem à justiça para crianças e jovens. 

Por insuficiente aprofundamento teórico sobre os fundamentos da justiça juvenil esta 

situação pode adquirir graves contornos, sobretudo em Portugal por nunca ter existido 

nem vigorar um direito penal (criminal) de menores. Traduz-se num arrastamento do 

pensamento neoliberal que reforça a perspetiva de criminalização na infância e juventude 

através de uma inadequada e errónea conceptualização sobre este contexto judicial. 

Muitas vezes, conceitos e termos basilares da justiça penal, como “criminalidade” juvenil, 

prática de “crime”, “penas”, “reclusão”, “guardas [de centro educativo]”, “reclusos”, entre 

outros, são aplicados na análise da privação de liberdade de crianças e jovens 

inimputáveis em razão da idade ignorando-se o cerne da diferenciação dos sistemas 

judiciais plasmada na lei. No fundo, antes sequer do levantamento da informação empírica 

– que pode levar ao questionamento sobre a diluição de fronteiras entre os dois sistemas 

–, tende a aplicar-se indiferenciadamente certos conceitos como se sinónimos se tratasse, 

numa clara subalternização do conhecimento sobre os quadros legais, produzidos com 

base numa determinada conceção de sociedade e das funções do Estado e das leis que 

necessariamente permeia a investigação.  

Os efeitos podem ser devastadores acabando por ser diminuída a credibilidade dos 

próprios investigadores, especialmente junto daqueles que mais poderiam beneficiar com 

o conhecimento produzido. Constitui uma responsabilidade ética ter noção do impacto 

das opções teórico-metodológicas aos mais variados níveis, dificilmente se percebendo 

como, num tempo em que a informação mais circula, esta tendência continue a ser 

registada. Mais perigoso se torna este quadro, quando se analisa as consequências da 

destas opções no momento da divulgação dos resultados e da sua apropriação pública, 

sobretudo pelos media assistindo-se, muitas vezes, ao reforço de um pensamento 

criminógeno na abordagem à infância e juventude que deturpa a realidade social.  

Não é por falta de quadros legais que estas situações continuam a ocorrer. Desde 1978, 

tem sido produzido um vasto conjunto de normas e documentos orientadores pela 

Organização das Nações Unidas que integram as orientações fundamentais a observar na 

aplicação de medidas de privação de liberdade na infância e juventude (Carvalho, 2017b). 

Constituem marcos significativos que promovem a necessidade de efetivação de uma 

conceção de uma justiça adaptada às crianças antes, durante e depois do processo 

judicial ou administrativo.5  

                                                           
5 Sem preocupação de exaustividade, destaca-se: 1984 Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes; 1985 Regras Mínimas para a Administração da Justiça de Menores (Beijing); 1988 The Body 
of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (BOP); 1989 Convenção sobre 
os Direitos da Criança (CRC); 1990 Diretrizes para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Riade), as Regras Mínimas para a 
Proteção de Menores Privados de Liberdade (Havana), as Regras Mínimas para as medidas não institucionais (Toquio); 
1997 -Diretrizes para Ações relativas a Crianças no Sistema de Justiça Criminal (Viena), Conselho Económico e Social; 2002 
Protocolo Opcional da Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
(OPCAT); 2007 Observação Geral N.º 10: os Direitos das Crianças nos Sistemas de Justiça de Menores, Comité dos Direitos 
da Crianças e a Resolução ECOSOC 2007/23 sobre a reforma da justiça de crianças e jovens, Conselho Económico e Social; 
2009 Resolução sobre Direitos Humanos na Administração da Justiça, em particular da Justiça para Menores (Resolução 
A/HRC/10/L.15); 2010 - Regras mínimas para o Tratamento das Reclusas e Medidas Não Restritivas da Liberdade para 
Mulheres Infratoras (Bangkok); 2010 Guidelines on national preventive mechanisms, do Subcomité da Prevenção da Tortura, 
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (SPT); 2015 Regras Mínimas para a Intervenção com 
Reclusos (The Mandela Rules or SMR). 
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Sendo a Convenção sobre os Direitos da Criança o documento mais marcante neste 

campo, vê-se estabelecido nos seus artigos 37º a 40º e nos parágrafos 68-77 da 

Observação Geral N.º 10 Observação Geral N.º 10: os Direitos da Crianças nos Sistemas 

de Justiça de Menores, do Comité dos Direitos da Criança (2007), que os Estados devem 

dispor de quadros legislativos para a intervenção junto de crianças separados dos adultos 

e que os mesmos devem contemplar uma série de medidas alternativas à privação de 

liberdade, em todas as fases dos processos administrativos ou judiciais. Esta deve ser 

aplicada como medida de último recurso e pelo menor período apropriado, em 

proporcionalidade à situação, idade e grau de desenvolvimento, no pleno respeito pelo 

interesse superior da criança. O acesso a assistência jurídica ou a outra adequada, bem 

como o direito a recursos e a impugnar a legalidade da medida aplicada perante um 

tribunal ou entidade competente e imparcial, são garantias que devem estar asseguradas 

pelo Estado. Na base destes fundamentos, o reconhecimento na literatura científica de 

que a privação de liberdade tem efeitos nocivos ao desenvolvimento de crianças e jovens 

(Doak 2009; PRI 2012; Goldson e Muncie 2015). 

Inspirados nos instrumentos das Nações Unidas, entidades europeias, como o Conselho 

da Europa, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos, Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos 

Desumanos ou Degradantes, densificaram estas orientações e promoveram jurisprudência 

(ECtHR) e outras recomendações que visam reforçar os direitos da criança e a sua 

proteção de todas as formas de violência,6 em todos os momentos e contextos e que se 

encontram integradas na lei portuguesa. 

O direito à liberdade e à segurança é um direito fundamental estabelecido no Artigo 27º 

da Constituição da República Portuguesa: ”todos têm direito à liberdade e segurança 

“(ponto 1) e “ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em 

consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei com 

pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança” (ponto 2). A restrição 

deste direito, a executar pela privação da liberdade do indivíduo, “pelo tempo e nas 

condições que a lei determinar”, pode ser aplicada a crianças e jovens, nomeadamente 

conforme disposto na alínea e) do ponto 3 do supramencionado artigo: “e) sujeição de 

um menor a medidas de proteção, assistência ou educação em estabelecimento 

adequado, decretadas pelo tribunal judicial competente. Neste âmbito, “toda a pessoa 

privada da liberdade deve ser informada imediatamente e de forma compreensível das 

razões da sua prisão ou detenção e dos seus direitos” (ponto 4º). Se a privação de 

                                                           
6 Sem preocupação de exaustividade, destacam-se: 1950 Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e 
Liberdades Fundamentais; 1987 Recomendação do Conselho da Europa NºR(87)20 sobre as reações sociais à delinquência 
juvenil; Convenção Europeia para a Prevenção Prevenção da Tortura, Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes; 1988 Recomendação do Conselho da Europa NºR(88)6 sobre as reações sociais ao comportamento 
delinquente de jovens oriundos de família migrantes; 1996 Convenção Europeia do Conselho da Europa sobre o Exercício 
dos Direitos da Criança; 2003 Recomendação do Conselho da Europa Rec(2003)20 sobre novas formas na abordagem à 
delinquência juvenil e o papel dos sistemas de justiça juvenil; 2006 Parecer "A prevenção da delinquência juvenil, as formas 
de tratamento da mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia”, Comité Económico e Social; 
2008 Recomendação do Conselho da Europa Rec(2008)11 sobre as regras europeias para os jovens alvo de sanções ou 
de medidas por motivo de delinquência; 2010 Diretrizes do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre a justiça 
adaptada às crianças; 2015 The Standards of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CPT/Inf) versão revista; 2016 Diretiva (EU) 2016/800 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal, de 11 de maio. 
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liberdade ocorrer “contra o disposto na Constituição e na lei constitui o Estado no dever 

de indemnizar o lesado nos termos que a lei estabelecer” (ponto 5). 

A ratificação da CRC pelo Estado português, em 1990, deu origem a uma profunda 

reforma do sistema de proteção à infância e juventude e de justiça juvenil em Portugal 

que se consubstanciou na entrada em vigor, em janeiro de 2001, de duas novas leis que 

foram objeto de revisão em 2015: a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

(LPCJP Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, segunda alteração à LPCJP, Lei nº 147/99, 

de 1 de setembro, LPCJP), que regula a intervenção junto situações de perigo até aos 18 

anos, e a Lei Tutelar Educativa (LTE, Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro, procede à primeira 

alteração à LTE, Lei nº 166/99, de 14 de setembro), aplicada a jovens que, entre os 12 e 

os 16 anos, tenham cometido facto qualificado pela lei penal como crime. A reforma 

iniciada na década de 1990 promoveu um novo paradigma que culminou na 

diferenciação das intervenções a realizar junto das crianças e jovens vítimas ou 

agressores. O princípio do interesse superior da criança constitui o eixo prioritário na 

adoção e execução de todas medidas, sejam administrativas ou judiciais, e o Estado só 

pode intervir em casos indispensáveis (Lopes, 2014). 

Portugal adotou o conceito de criança definido na CRC e manteve a definição prevista no 

art.º 122º do Código Civil em que se define que “é menor quem não tiver ainda 

completado dezoito anos de idade”. Porém, para aplicação da jurisdição penal persiste o 

disposto no art.º 19º do Código Penal que determina a inimputabilidade em razão da 

idade: “os menores de 16 anos são inimputáveis”. Ao manter esta opção, o legislador 

persiste na violação de um princípio fundamental preconizado nas normas internacionais, 

o da separação das intervenções judiciais junto de adultos e de menores e, no que diz 

respeito à privação de liberdade, acaba por juntar adultos e jovens de 16 e 17 anos nos 

mesmos estabelecimentos prisionais, na medida em que nunca foram construídos centros 

de detenção específicos para essas idades conforme se encontra previsto no Regime 

Penal Especial para Jovens Adultos (Decreto-Lei nº 401/82, de 23 de setembro), cuja 

criação data da década de 1980. Uma questão de fundo que permanece por revolver e 

que, poucas vezes, tem sido objeto de estudo no campo sociológico em Portugal.7 

Diversamente da tendência punitiva que se destaca em vários Estados a nível mundial, 

nomeadamente no contexto da União Europeia, a justiça juvenil em Portugal difere da 

maioria dos sistemas de outros países ao dar menos importância ao facto praticado do 

que à necessidade de o jovem ser educado sobre os valores fundamentais da comunidade 

que foram violados pelo ato ilícito; é, por isso, considerado como uma terceira via, entre 

um modelo de proteção e um modelo penal ou punitivo (Carvalho, 2017b). A privação de 

liberdade só é admitida para um restrito número de casos, em função de critérios 

específicos que enformam a tomada de decisão dos Tribunais, dependendo não só das 

necessidades dos jovens, avaliadas previamente por avaliação social, psicológica ou 

perícia sobre a personalidade, mas também da gravidade das infrações cometidas em 

correspondência à moldura definida no código penal (Carvalho, 2016).  

Para que possa ser aplicada uma medida tutelar educativa tem de ser cumprido um 

conjunto de pressupostos estabelecidos na LTE: prova da prática, por jovem entre os 12 

e os 16 anos, de um facto qualificado pela lei como crime; necessidade de ‘educação para 

                                                           
7 O projeto de investigação de Pós-Doutoramento da autora - Delinquência e Criminalidade Juvenis na Justiça Juvenil e 
Penal em Portugal (YO&JUST) -, que se encontra em curso com o apoio da FCT (SFRH/BPD/116119/2016), foca-se nesta 
área.  
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o direito’ ao momento da tomada da decisão judicial; não ter o jovem completado 18 

anos até à data da decisão em tribunal de 1ª instância; não ter sido aplicada pena de 

prisão efetiva, em processo penal, por crime praticado entre os 16 e os 18 anos. Se se 

verificar que o jovem sofre de anomalia psíquica que o impede de compreender o sentido 

da intervenção tutelar, o processo é arquivado. Quando o jovem praticou uma pluralidade 

de factos, o tribunal pode decidir pela aplicação de uma ou mais medidas, em função da 

conjugação de todos estes pressupostos. 

Não existe uma noção de responsabilidade penal nem, consequentemente, uma lei penal 

especial para jovens; há uma lei especial não penal, a LTE, que legitima a aplicação de 

medidas educativas a partir dos 12 anos, ainda que responsabilizadoras e idênticas às 

penas para jovens previstas por ordenamentos de outros países. Sobressai o caráter 

educativo da medida em detrimento da sanção de uma pena. As medidas tutelares 

educativas aplicadas pelos tribunais visam socializar e educar os jovens nos valores 

protegidos pela lei penal, num processo designado de ‘educação para o direito’ que 

implica um conceito mais amplo de educação e cidadania. Do ponto de vista estritamente 

jurídico, no cerne deste princípio está um propósito de reabilitação voltado para os 

jovens considerados como sujeitos com direitos (Carvalho 2016, 2017b). O sistema de 

justiça juvenil português pode ser descrito, naquilo a que Bailleau e Fraene (2009: 6) 

consideraram uma "tendência para a bifurcação - uma abordagem suave na maioria dos 

casos e ações mais duras contra um número limitado de jovens submetidos a uma medida 

de privação de liberdade". 

O sistema português assenta na construção de um modelo que pretende assegurar a 

articulação entre os Direitos da Criança e a exigência de segurança de manutenção da 

ordem pública e segurança das comunidades (Pedroso et al., 2017; Carvalho, 2017b, 

2018). Mas, se é verdade, que a privação de liberdade está consagrada como medida 

apenas passível de aplicação a crianças no âmbito do sistema de justiça juvenil e, 

eventualmente, por medida de internamento compulsória na área da saúde mediante 

decisão judicial, tem-se assistido a uma maior visibilidade de outras situações da mesma 

natureza relacionadas com outros contextos, numa violação da CRC e da lei nacional. 

Disso são exemplo, os vários casos recentemente abordados pelos media sobre crianças 

migrantes que, à entrada no país, em função do estatuto legal dos seus pais (ou de quem 

detém a sua guarda de facto), acabam por ficar detidas administrativamente no aeroporto 

por autoridades, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).8 

 

Velhos e novos contextos da privação da liberdade na infância 

O terceiro desafio que se levanta para discussão diz respeito à necessidade de 

conhecimento pelo investigador sobre os contornos do contexto de privação de liberdade 

que deseja estudar abrindo-se horizontes, na atualidade, para um conjunto de novas 

questões e problemas sociais, como o descrito no ponto anterior, que ultrapassam as 

abordagens tradicionalmente centradas exclusivamente no campo da administração da 

justiça. 

                                                           
8 Para um aprofundamento ver: https://www.publico.pt/2018/07/23/sociedade/noticia/igai-1838915 ; 
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/governo-pede-inquerito-sobre-criancas-detidas-pelo-sef-no-aeroporto-de-lisboa ; 
http://pt.euronews.com/2018/07/24/menores-estao-a-ser-detidos-no-aeroporto-de-lisboa  

https://www.publico.pt/2018/07/23/sociedade/noticia/igai-1838915
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/governo-pede-inquerito-sobre-criancas-detidas-pelo-sef-no-aeroporto-de-lisboa
http://pt.euronews.com/2018/07/24/menores-estao-a-ser-detidos-no-aeroporto-de-lisboa
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De um ponto de vista generalista, pode afirmar-se que a privação da liberdade de uma 

criança pode ocorrer sempre que se vê impedida de fazer o que deseja no seu 

quotidiano. Naturalmente, esta é uma visão abrangente que envolve todas as situações 

em que, por força do controlo social informal, é orientada por adultos e instituições na 

construção da sua socialização. Neste âmbito, emerge como foco de análise relevante as 

relações e responsabilidades parentais e como se efetiva o princípio consagrado na CRC 

relativo ao direito à audição e à participação da criança em todas as decisões que dizem 

respeito à sua vida. Dependência e autonomia aparecem, frequentemente, como 

condições conflituantes nos quadros de vida na infância, sendo comum a existência de 

situações em que a tendência é para a sobreposição de uma em relação a outra. Trata-se 

de um difícil equilíbrio que se reflete, cada vez mais, em tensões nas dinâmicas familiares 

e sociais. 

Apesar de aqui se colocar em causa direitos civis fundamentais, o que interessa mais para 

a análise apresentada neste texto são as situações de privação de liberdade decorrentes 

de decisões de autoridades administrativas ou judiciais que conduzem à colocação da 

criança e jovem em espaços criados para esse fim ou em que, permanecendo na família e 

na comunidade de origem, o direito à liberdade se vê parcialmente cerceado. Trata-se de 

analisar os desafios e constrangimentos que se colocam à investigação sociológica na 

consideração da relação específica, à partida legitimada, de coerção e de poder do Estado 

sobre os indivíduos em função de determinadas circunstâncias sociais. 

O acesso ao Direito e à justiça é a pedra basilar de um regime democrático pelo que a 

democracia não existirá sem que se torne efetivo o respeito pela garantia dos direitos dos 

cidadãos (Santos et al., 1996). A nível global, tende a prevalecer uma visão neoliberal que 

afasta do Estado e da responsabilidade coletiva a gestão de riscos, nas mais diversas 

esferas da ação social, transpondo-a para a responsabilidade individual (Wacquant, 

2009). Ignoram-se as desigualdades no acesso a estruturas de oportunidades e vê-se 

exacerbado um clima de racionalismo económico que reproduz cortes orçamentais nos 

recursos do Estado e comunidades sem sustentação em evidência científica e na efetiva 

análise sobre a relação custos–benefícios (Moore, 2013). Esta tendência acaba por se ver 

refletida no alargamento da privação de liberdade a um maior número de situações 

relativamente às quais não deveria ocorrer. 

Figura1 Contextos formais de privação de liberdade na infância  

  
Fonte: United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty (2018) 
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Nesta ordem de ideias, é relevante identificar os seis principais contextos em que a 

privação de liberdade de crianças tende a ocorrer formalmente nas sociedades 

contemporâneas na sequência de decisões administrativas ou judiciais (Figura 1), 

tomando como referência o United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty,9 

em curso desde 2016. Em função de razões de natureza diversa é aplicada em espaços 

tradicionais, como o da administração da justiça ou o das instituições nos campos da 

saúde mental, segurança social, educação ou proteção à infância. Por motivo de práticas 

de factos qualificados pela lei penal como crime, podem ser aplicadas medidas judiciais 

privativas de liberdade a crianças no âmbito da administração da justiça, juvenil ou penal, 

consoante o ordenamento jurídico de cada Estado. A realidade é que em alguns países, 

como é o caso de Portugal, a idade de maioridade penal não coincide com a idade da 

maioridade civil, o que determina que crianças, a partir de uma certa idade, são tratadas 

como adultos e, por isso, ficam sujeitas à aplicação de medidas judiciais no quadro do 

Direito penal. Um segundo contexto, ainda no seio da administração da justiça, diz 

respeito às crianças que acompanham os pais ou familiares que detém a sua guarda de 

facto durante o cumprimento de pena de prisão. São situações excecionais, 

tendencialmente associadas a papéis sociais de género, o que se traduz numa 

sobrerrepresentação das mães com crianças em contexto prisional em detrimento dos 

pais. 

A terceira área de significativa importância diz respeito às crianças colocadas em 

instituições, sobretudo nas áreas da segurança social e saúde, incluindo as portadoras de 

deficiência ou as que sofrem de doença crónica. Em nome da proteção da infância, a 

colocação ou acolhimento institucional ou residencial em equipamentos específicos surge, 

muitas vezes, apenas pela falta de outras alternativas e recursos por parte do Estado e 

das comunidades. Neste campo, omissões, negligências e maus-tratos institucionais são 

questões recorrentemente mencionadas tornando esta população uma das mais frágeis e 

desprotegidas relativamente a possíveis abusos, a começar na limitação da sua liberdade 

durante a vigência de medidas administrativas ou judiciais que não deveriam, à luz das 

normas internacionais, contemplar esta condição (Pais, 2018).  

Além dos três contextos tradicionais previamente mencionados, têm adquirido maior 

expressão e visibilidade novos espaços, não tradicionais, fortemente interrelacionados 

com a emergência de uma nova cultura global de controlo e segurança. Razões de 

segurança interna surgem associadas a novos equipamentos em que crianças se veem 

privadas de liberdade, por exemplo, ao ser vedada a sua livre entrada e circulação num 

determinado país. Uma área de crescente preocupação diz respeito às respostas das 

autoridades aos casos de suspeita de violento extremismo e alegada associação a grupos 

radicais de extremistas, seja em relação a movimentos de extrema-direita, extrema 

esquerda ou radicalização islâmica (De Jongh et al., 2018). Em vários países, crianças têm 

sido detidas e institucionalizadas por este motivo sem que lhe sejam asseguradas todas 

                                                           
9 Tendo por base dois estudos anteriormente levados a cabo pela ONU, o Relatório sobre o impacto dos conflitos armados 
nas crianças de Graça Machel (Moçambique) (2017), no âmbito do 20º aniversário da resolução 51/77 (1997) da 
Assembleia Geral sobre a proteção e os direitos das crianças que se encontram em meio a conflitos, e o Estudo sobre 
violência contra as crianças, liderado por Paulo Sérgio Pinheiro (Brasil) (2006). 
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as garantias processuais e, por vezes, legislação de exceção tende, em diferentes casos, a 

ser aplicada arrastando-se os seus processos por longos períodos. 

Na origem de muitas destas situações, os sentimentos exacerbados sobre o perigo 

oriundo do ‘outro’, eminentemente do exterior, acentuam a perceção de que os migrantes 

constituem um perigo permanente assistindo-se a um significativo crescimento do número 

de crianças privadas de liberdade como meio de controlo do Estado das suas fronteiras e 

dos movimentos migratórios em vários países dos diferentes continentes. Novos espaços 

e instalações têm sido criados, sob várias designações – centros de receção, de 

acolhimento, de transição –, passando as crianças, muitas delas sozinhas, outras com as 

suas famílias, a ver-se privadas de liberdade até que a sua situação legal esteja 

regularizada; uma realidade prolongada no tempo. As normas internacionais são claras ao 

referir que aos indivíduos que pedem asilo, tanto crianças como adultos,10 a privação de 

liberdade deve ser evitada e outras respostas devem ser encontradas. Mais do que isso, a 

criança não deve ser privada de liberdade em função do estatuto legal dos seus pais (ou 

substitutos legais) nem este tipo de medida pode ser executado arbitrariamente e 

indefinidamente por violar o previsto na CRC em que se estabelece que é uma medida 

transitória, de último recurso quando todas as restantes se revelam insuficientes, e a 

existir tem de ser pelo menor período de tempo (Kilkelyy, 2011; Liefaard, 2017; Carvalho 

e Salgueiro, 2018). Ainda assim, em vários Estados as legislações nacionais violam este 

conjunto de princípios e é crescente o número de crianças que se veem envolvidas em 

casos desta natureza (Pais, 2018). 

Finalmente, um sexto contexto onde esta problemática se manifesta relaciona-se com a 

privação de liberdade de crianças envolvidas ou cujas vidas foram atravessadas por 

conflitos armados. Não sendo um fenómeno novo, são novos alguns dos seus contornos e 

a expressão do número de situações é crescente violando todo um conjunto de normas 

internacionais que as coloca, em primeiro lugar, como vítimas carecidas de proteção em 

detrimento da visão como agressoras. Frequentemente, a privação de liberdade tende a 

estender-se ao longo de anos, sendo as crianças sujeitas a tratamento humilhante em 

condições degradantes, longe dos olhares dos organismos internacionais. Um grave 

problema, cuja extensão não é de todo conhecida a nível internacional. 

Estes são os contextos mais visíveis desta problemática, marcados pelo eixo do papel 

formal do Estado e das autoridades administrativas e judiciárias na tomada de decisão e 

aplicação da medida privativa de liberdade. Mas há que pensar em todo um outro 

conjunto de situações e espaços não formais na vida de uma criança em que a privação 

de liberdade é uma realidade, nomeadamente quando sujeita a escravatura, trabalho 

forçado, designadamente as piores formas de trabalho infantil, exploração sexual, é vítima 

de redes de tráfico humano ou de crime organizado ou meramente por questões 

socioculturais, muitas vezes associadas a uma condição de género, religião, origem étnica, 

idade ou somente relacionada com o estilo educativo por imposição familiar. São áreas de 

enorme invisibilidade nas sociedades contemporâneas, que tendem a decorrer em 

                                                           
10 Rights of the Child, Report of the 2012 Day of General Discussion: The Rights of All Children in the Context of 
International Migration (2012); U.N. General Assembly, Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary 
Detention; UN Doc. A/HRC/13/30 (Jan. 18, 2010); Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in 
Need of International Protection, Advisory Opinion OC-21/14, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 21, 54-60 (Aug. 19, 2014). 
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mundos sociais que constituem, em alguns casos, Estados paralelos; logo, de grande 

complexidade dado o difícil acesso à sua observação e identificação sem que ocorram 

riscos maiores para a vida e integridade da própria criança e de quem a elas tenta aceder. 

Muitas vezes, estes problemas sociais tendem a ser colocados apenas sob a perspetiva 

histórica, como se tivessem deixado de existir ou de ser significativos na vivência da 

infância, quando são realidades em que, poucas vezes, a investigação sociológica tem 

sido capaz de aceder diretamente. 

Nesta ordem de ideias, poder afirmar-se que a problemática aqui em causa atravessa 

desde o campo das relações sociais informais às relações formais estabelecidas no 

quadro das leis e políticas públicas, constituindo por isso, um campo de atratividade para 

muitos investigadores. O mais difícil é conseguir passar da fase do fascínio inicial pela 

temática à organização de um pensamento que incorpore o equilíbrio delicado entre a 

gestão de sentimentos e emoções pessoais, perante os dramas pessoais e situações 

humanas que marcam os quadros em que esta condição é vivida, e a produção de 

conhecimento científico epistemológica e eticamente sustentado. 

 

Tempo do contexto vs tempo da investigação: um falso problema 

O quarto desafio que se pretende abordar nestas páginas realça o valor do tempo na 

investigação, em diferentes dimensões. Enquanto convenção social, o tempo cumpre 

funções de orientação e integração na vida dos indivíduos e regula a coexistência humana 

devendo ser entendido no contexto social em que é produzido e em interação com outros 

elementos da vida social (Elias, 1989).  

O tempo é uma das variáveis mais importantes a ter em consideração no campo da 

pesquisa sociológica, em particular quando centrada na temática da privação de liberdade 

na infância e juventude. O seu valor pode ser analisado em, pelo menos, quatro níveis. O 

primeiro, diz respeito ao tempo do desenho da pesquisa, desde a ideia inicial ao 

processo da sua preparação, aqui se incluindo os procedimentos metodológicos, formais 

e administrativos que visam assegurar o cumprimento das normas éticas e deontológicas 

que impõe salvaguardar e formalmente validar. O segundo nível baseia-se na importância 

da organização do tempo e das rotinas da investigação no acesso à população e 

contextos em estudo, ao qual se associa uma terceira dimensão, expressa em termos 

pessoais, a respeito das formas como cada indivíduo – o investigador e o(s) sujeito(s) em 

estudo – experimenta, representa e constrói a noção de tempo, com ritmos e interações 

específicas e particulares, por vezes conflituantes. O significado e o valor do tempo para 

uma criança ou jovem não são os mesmos que os percebidos por um adulto (Trépanier, 

2008) e a interiorização deste princípio é um imperativo a cumprir por parte do 

investigador. Finalmente, um quarto nível, diz respeito ao tempo de fecho da investigação 

e ao pós-intervenção no terreno que visa a análise e tratamento da informação recolhida 

e os processos de divulgação dos resultados finais (que atravessam o tempo integral da 

pesquisa), exigindo-se especiais cuidados na forma como estes momentos são preparados 

para que seja garantida uma saída segura que não torne a investigação causa de maiores 

danos pessoais aos que nela estiveram envolvidos.  

Regularmente, é levantado para discussão o problema do (eventual) desfasamento entre o 

tempo do contexto, que marca o acesso do investigador ao espaço e à população privada 



Paper presented at the RCSL-SDJ Conference ‘Law and Citizenship Beyond the States’, Lisbon, 10-13 September 2018 

2155 Direito(s) e privação de liberdade: desafios ético-metodológicos na investigação I - ST Sociologia do Direito e da Justiça,  

“Aos Olhos dos Outros Nós Somos Sempre o Problema” Questões éticas e Dilemas Metodológicos na Investigação  

com Crianças e Jovens com Medidas de Privação de Liberdade, by Maria João Leote de Carvalho, CICS.NOVA FCSH/NOVA, Portugal 

 

 

 

16 

 

de liberdade e enquadra as rotinas da pesquisa empírica, e o tempo da investigação 

(Gomes e Duarte, 2017), determinada por condições intrínsecas ao funcionamento das 

universidades e dos programas de financiamento por agências externas. 

Este será um falso problema. Não pode, de todo, um investigador escolher a problemática 

da privação de liberdade na infância e juventude sem ter a devida noção de que se trata 

de um campo de estudo de especial gravidade e complexidade, que requer o respeito e o 

cumprimento estrito de um conjunto de normas e orientações que se impõem tendo por 

fim a salvaguarda das garantias de proteção e reserva da vida privada daqueles que se 

encontram sujeitos à restrição dos dois direitos constitucionais fundamentais, o direito à 

liberdade e à autodeterminação pessoal. Esta não é uma questão de somenos 

importância!  

Os princípios da oportunidade e da proporcionalidade da investigação relativamente aos 

seus fins têm de ser acautelados e pensados, do princípio ao fim, e verificado se estão a 

ser totalmente implementados ou se algumas decisões metodológicas não poderão estar 

a ser tomadas sem a indispensável atualização da avaliação da sua respetiva necessidade. 

Deve ser sempre exigido um cuidado acrescido por se tratar de considerar o possível 

agravamento de vulnerabilidades na vida das crianças e dos jovens que constituem o 

público alvo em função dos contornos da própria investigação. Partir para a realização de 

um estudo sem ter conhecimento da natureza dos processos formais e administrativos 

que conduzem à autorização e ao acesso a esta problemática e a este tipo de terreno, nas 

suas mais variadas dimensões, e dos tempos necessários à sua concretização, é um erro 

que se identifica muitas vezes e que se reflete, posteriormente, na frustração do 

investigador que considera o tempo destes processos demasiado longos e impeditivos 

dos seus objetivos iniciais.  

Um erro com custos elevados que leva a que tendencialmente se ignore o potencial de 

análise e discussão que o valor deste tempo acaba por encerrar e que, regularmente, se 

vê inadequadamente desprezado. Não é o contexto que tem de se adaptar à investigação; 

mas, sim precisamente o contrário, com esta a ter de ser pensada, desde o início da sua 

preparação, relativamente à problemática e população que se quer constituir como objeto 

de estudo e relativamente à qual se encontra a mais que necessária identificação sobre o 

valor que o tempo nela adquire. 

O pertinente cruzamento da privação da liberdade com os campos da infância e da 

juventude implica ter a noção que crianças e jovens não podem ser vistos como meros 

utilizadores de um qualquer serviço administrativo ou judicial, na medida em que crescem 

e desenvolvem-se enquanto atravessam a ação dos diferentes sistemas sociais (Carvalho, 

2018). Este princípio é crucial e deve ser claramente respeitado e transposto para a 

investigação. Nesta área, a consideração da noção da temporalidade tem de ser 

perspetivada numa dupla vertente que exige não só a compreensão do valor do tempo e 

das suas nuances em fases específicas do desenvolvimento de um ciclo da vida 

particularmente vulnerável, mas também verificar como é que o tempo, nas suas múltiplas 

facetas, se vê expresso na realidade social a observar. 

Na verdade, nem sempre se vê este princípio ser colocado em prática. Em Portugal, esta 

condição é agravada, mais vezes do que se poderia pensar, por a maioria dos estudos 

sobre esta problemática tender a centrar-se, quase exclusivamente, no contexto em que a 

privação de liberdade adquire a sua máxima expressão, ou seja, na execução de medidas 
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tutelares educativas de internamento em Centro Educativo no âmbito da administração da 

justiça juvenil. Esta opção decorre fundamentalmente do facto de a justiça juvenil ser o 

‘contexto mais à mão’, não só para estudantes em formação inicial mas, de igual modo, 

para os ciclos de estudos mais avançados. É o sistema judicial que garante as condições 

de segurança de acesso dos investigadores ao mesmo tempo que é aquele que o meio 

académico mais facilmente identifica como de potencial interesse esquecendo, ou até 

mesmo por nem sequer conhecer, outros meios de especial e crescente importância para 

a evolução nesta área de estudo. 

Deste modo, neste campo sociológico vê-se subalternizada a pesquisa junto de crianças e 

jovens sujeitos a outras medidas judiciais ou situações em que a privação de liberdade 

assume diversas formas, noutros contextos sociais onde, de facto, a observação e recolha 

de informação empírica é muito mais desafiante pelos constrangimentos reais que exigem 

uma abordagem ‘sem rede’ que poucos conseguem dominar. Uma responsabilidade sobre 

a qual as universidades e centros de investigação devem ponderar na procura de evitar a 

estigmatização e a ‘naturalização’ decorrente de um excesso de visibilidade de certos 

objetos de estudo em detrimento de outros, com todos os efeitos perversos daí 

advenientes para a sociedade, especialmente sentidos na construção de políticas públicas 

de segurança e justiça.  

Daqui resulta que, sendo bastante reduzido o número da população internada em Centro 

Educativo em Portugal nos últimos anos, os mesmos jovens acabam por poder estar 

sujeitos a uma variedade de intervenção paralela de vários investigadores, de diferentes 

áreas, revelando-se como potenciais ‘sujeitos de investigação profissionais’, caso não haja 

por parte das autoridades judiciárias a mais que necessária triagem de acesso ao terreno 

que evite o desrespeito pela condição em que se encontram. Naturalmente, não será de 

estranhar que algumas técnicas e instrumentos metodológicos acabem por não produzir 

os resultados esperados junto dos mesmos que, pela natureza do processo judicial a que 

estão submetidos, acabam por já estar sujeitos a múltiplas intervenções técnicas, de certa 

forma similares a algumas pesquisas. Assim, para os próprios nem sempre será fácil a 

destrinça entre uma investigação científica externa e a regular aplicação de instrumentos 

de avaliação científica que enformam o seu quotidiano. Algo que tem de ser devidamente 

acautelado pelos investigadores para superar os limites de algumas formas de realismo 

ingénuo que tendem a marcar a análise da informação recolhida.   

Por outro lado, o tempo é simultaneamente uma variável complexa de gerir no âmbito de 

um processo de reabilitação (Raymond, 1998); é essencial estar ciente dos diferentes 

níveis de mudança que podem ser alcançados a curto ou médio prazo por crianças e 

jovens quando se encontram privados de liberdade e do papel das instituições que 

regulamentam e gerem o exercício dessa medida (Carvalho, 2015). Como Elias enfatizou 

(1989), ao reconhecerem o valor do tempo, os indivíduos e instituições aprofundam o 

conhecimento sobre si. Os indivíduos podem refletir sobre as suas vidas e agir como 

atores sociais (re)construindo a sua própria história e também o tempo, sendo este um 

processo de aprendizagem crucial na infância e juventude em qualquer parte do mundo. 

A noção de tempo é socialmente aprendida na interação com os outros, em conformidade 

com um quadro cultural e social específico.  

Como se tende a verificar, em algumas instituições vocacionadas para a execução de 

medidas de privação de liberdade na infância e juventude, como os Centros Educativos 

geridos pela Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais em Portugal, as mesmas 
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devem ser lugares que têm uma variedade de fins e ações educacionais intensivas, um 

“espaço de disseminação intensa do educativo” (Neves, 2008). No entanto, e em contexto 

institucional desta natureza, a intensa e repetitiva regulação do tempo pode acabar por 

ser distorcida para um “procedimento de defesa institucional” (Neves, 2007); ao invés de 

ir ao encontro de fins de prevenção e reabilitação, pode servir principalmente para 

aumentar a possibilidade de controlo social baseado na mecanização rigorosa das 

atividades e dos horários, sem considerar a mais profunda necessidade de um 

envolvimento por parte de crianças e jovens. Esta situação tende a reforçar a defesa da 

integridade da instituição e tenta evitar que os distúrbios aconteçam. 

Num contexto de privação de liberdade é inegável que a segurança é uma preocupação 

basilar, mas que não pode ser dissociada das dimensões educacionais e de reabilitação 

subjacentes à ação dos sistemas administrativos e judiciais que as executam. Contudo, se 

as questões de segurança prevalecerem sobre os fins educacionais, as consequências 

desta opção política e institucional sobre as perceções dos indivíduos pode levá-los a 

questionar a utilidade do tempo que passam privados de liberdade, comprometendo-se 

os possíveis objetivos de reabilitação (Neves, 2007).  

Na infância e juventude, o tempo relevante é o momento presente, percebido na ação 

imediata. Isso reflete-se na forma como crianças e jovens se situam perante a vida como 

se este fosse o único tempo no mundo, o que pode constituir um constrangimento 

quando a investigação pretende forçar a entrada nos seus mundos sociais dirigindo o 

olhar exclusivamente para o passado ou para o futuro. 

O tempo expressa-se igualmente na interação entre os sujeitos em estudo e o 

investigador pela relação de poder decorrente da diferença de gerações. A necessidade 

de se ter em conta as diferenças geracionais é um tema amplamente discutido na 

literatura científica. Frequentemente, a dissimetria entre as posições de uns e outros é 

apontada como uma das principais limitações e o adultocentrismo constitui um desafio 

para o investigador; superá-lo exige um processo de permanente reflexividade (Sarmento, 

2007). O poder assimétrico das relações sociais entre adultos e crianças ou jovens é um 

facto decorrente da organização social (Mayall, 2002). Para cada uma das categorias 

sociais encontram-se definidas condições e papéis específicos definidos no quadro de leis 

que determinam a promoção de direitos e a atribuição de responsabilidades. Deste modo, 

ao mesmo tempo que se realça um leque de situações sociais claramente identificadas 

para ambas as partes, emerge um conjunto de constrangimentos associados que nem 

sempre é tido em linha de consideração na recolha de informação sobre os fenómenos 

sociais (Robinson e Kellet, 2004). 

Mais do que o problema da idade, é a questão do poder que deve ser discutida, na 

medida em que “c’est l’enquêteur que engage le jeu et institue la règle du jeu (…) Cette 

dissymétrie est redoublée par une dissymétrie sociale toutes les fois que l’enquêteur 

occupe une position supérieure à l’enquêté dans la hiérarchie des différents espèces de 

capital, du capital culturel notamment ” (Bourdieu, 1993: 1393). Neste campo particular 

do conhecimento sociológico, há uma posição desigual entre investigador e sujeito 

investigado, logo à partida reforçada pela condição de usufruto do direito à liberdade que 

um (o adulto) goza e o outro (a criança ou jovem) não.  

Para Christensen e Prout (2002), a investigação deve ser realizada tendo por eixo 

estruturante um princípio de simetria ética que se sobrepõe à dissimetria social entre 
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quem investiga e quem participa, e que em todas as etapas do processo deve partir do 

recurso a técnicas apropriadas à compreensão dos participantes, independentemente da 

idade. Este princípio remete para a necessidade de conhecimento das linguagens e 

formas de expressão postas em circulação por crianças e jovens, na maioria diferenciadas 

das usadas pelos adultos e, muito especificamente nos casos de privação de liberdade, de 

determinados códigos que prevalecem e dominam a relação entre quem se encontra 

numa condição semelhante. Constituem, simultaneamente, um mecanismo de defesa 

perante a autoridade formal do Estado. Nesta linha, realce para a conceção que sustenta a 

defesa de uma aproximação aos mundos sociais da infância e juventude, incluindo os 

digitais, vistos como separados dos adultos, numa perspetiva similar à que é feita junto 

de uma tribo, que necessita de ser analisada em função das regras próprias, de valores, 

de linguagens e de formas de pensamento distintas (James et al., 1998). 

Outros autores (Mandell, 1991) advogam a possibilidade de adoção por parte do adulto 

que investiga de um papel que designam pelo “least adult”, que visa minimizar a 

condição de adultez, o que pressupõe a tentativa de passar a ser considerado “one of 

them” (Robinson e Kellet, 2004: 85). A assunção desta ideia implica um processo 

contínuo de observação, assente na presença junto de quem se pretende estudar até se 

ter a perceção de que se é aceite, sendo de evitar os contactos com outros adultos no 

contexto em causa. No entanto, este posicionamento é alvo de forte crítica (Mayall, 2002; 

Wyness, 2006), pois não avoca o poder dissimétrico e as diferenças de estatuto entre as 

várias gerações na sociedade, acabando por se revelar de alguma “futilidade” ao querer 

tornar possível aquilo que não é: que os adultos, neste caso os investigadores, voltem a 

ser crianças e jovens. 

Corsaro e Molinaro (2000) não anularam o estatuto de adulto para acederem às culturas 

da infância que quiseram estudar, mas serviram-se de uma condição de ‘adulto atípico’, a 

de estrangeiro, que se distinguia da de outros com quem as crianças habitualmente 

contactavam. Este procedimento conduziu à desconstrução de um estereótipo sobre as 

relações crianças-adultos que se sustenta na crença de que o adulto detém um 

conhecimento exclusivo e superior ao das crianças.  

Claramente, no domínio da privação de liberdade, o investigador representa quem está e 

vem de fora, mesmo nos casos em que são profissionais do sistema que assumem a 

condução de estudos no contexto onde exercem funções, sujeitos a um conjunto de 

maiores exigências na construção epistemológica do seu trabalho.  

Neste âmbito, assinala-se o paradoxo que se reporta ao facto de ser o indivíduo que se 

vê privado do exercício do direito à liberdade que detém o poder e o conhecimento a que 

o investigador quer aceder, numa inversão de papéis que pode acabar por perverter os 

objetivos da pesquisa se não forem acautelados determinados princípios de vigilância 

epistemológica. Afigura-se, pois, ser relevante que o investigador assuma o papel de 

adulto por via da clara identificação como um ‘outro’ cujo papel se encontra bem definido 

e é coerentemente explicitado (Graue e Walsh, 2003). É através deste olhar que se 

consegue aceder ao papel do Estado e às funções dos sistemas sociais, sobretudo, das 

‘instituições totais’ onde se concretiza este tipo de medida atravessadas por dois vetores 

chave: conflito e estigmatização (Goffman, 1999; Matos et al., 2018). 
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O investigador enquanto principal instrumento de pesquisa 

É desta ideia que decorre o quinto desafio, que remete para a questão central relativa ao 

papel do investigador enquanto instrumento da pesquisa, nomeadamente em trabalhos 

de carater qualitativo que impliquem uma maior proximidade e relação direta com os 

sujeitos e instituições em estudo. Só se dá sentido ao espaço quando dele nos 

apropriamos. O mesmo acontece na investigação quando se dá a entrada e vivência dos 

contextos de privação de liberdade por parte dos investigadores que a eles acedem. Que 

implicações éticas decorrem da ação que se pretende pôr em prática é a pergunta a que 

se deve responder antes de iniciar o trabalho no terreno. As normas éticas em que ancora 

uma pesquisa são autónomas, pois cada indivíduo tem liberdade de opção e é por 

convicção interior que as cumpre. No plano ético, a liberdade está relacionada com 

responsabilidade e é essa a orientação a prevalecer pois um investigador não é 

totalmente neutro; deve ser “existencial, ética e socialmente comprometido com o impacto 

da investigação” (Santos, 1987: 181). 

A necessidade de uma reflexão ética, que se deseja crítica, permanente, e em coerência 

com a intervenção a desenvolver, é um imperativo que se coloca (Burguess, 1991). 

Pressupõe-se que para cumprir uma regra do método há que ter presente a necessidade 

de adaptação de objetivos e estratégias às particularidades do terreno, instituições e aos 

atores sociais que se constituem como fonte de informação, no pleno respeito pelas suas 

particularidades (Alderson, 1995). No centro de toda esta ação está a necessidade de 

equação entre os riscos, os custos e os benefícios, os eventuais prejuízos ou os danos 

que a realização de um trabalho desta natureza pode trazer para todos os envolvidos. 

Importa reter a importância da probabilidade de ocorrências negativas, bem como pensar 

a eventual gravidade que uma investigação pode acarretar para a vida dos que nela 

participam (Alderson e Morrow, 2004). 

Refere Schneider (2010) que existem diferentes modelos de supervisão ética da 

investigação que vão desde o “modelo prescritivo” – sustentado na existência de comités 

de ética que avaliam os projetos de investigação apresentados determinando a sua 

exequibilidade sendo mais restrito o acesso a determinadas problemáticas ou áreas pela 

sua complexidade, como é o caso daquela que aqui se discute – ao “modelo da 

negociação” – em que o acesso ao terreno, e subsequente controlo, depende 

exclusivamente da negociação estabelecida no início dos trabalhos entre os envolvidos e 

da ética de responsabilidade do investigador ou equipa que os leva a cabo. 

O confronto no terreno entre quem investiga e quem domina esse terreno, e a que se 

pretende também aceder, é uma das marcas de muitas investigações, especialmente 

quando se recorre à etnografia ou observação. Este desafio constante não pode ser 

descurado pois há um leque de variantes e formas de pôr em prática a observação no 

estudo da privação de liberdade. Em reflexão feita sobre o papel que a observação 

desempenhou na sua infância na cidade de Chicago, Becker (2005) salienta que esta 

técnica, espontânea e recorrentemente usada pelas crianças, ao ser desenvolvida em 

determinados contextos potencia uma maior compreensão sobre a estrutura social e 

física, e consequentemente, o domínio sobre o seu conhecimento, bem como o acesso à 

diversidade e às diferenças sociais e culturais. No fundo, a uma multiplicidade de fontes 

de informação da sociedade. Se a observação é um procedimento comum entre as 

crianças que permite a abertura a outros horizontes e patamares de ação social, no caso 

da investigação sociológica assume um carácter similar (Burguess, 1991; Becker, 2005). 
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Ao constatar-se a existência da interação do investigador no terreno de pesquisa exige-

se-lhe um questionamento permanente sobre as condições sociais da recolha e produção 

de informação e que atenda à questão da articulação estrutura-ação na análise das 

práticas sociais. Nesta linha, revela-se fundamental perceber a influência da variável 

género na relação entre investigador e participantes e como a mesma determina a 

evolução da própria pesquisa, um tema poucas vezes debatido. 

O “caráter performatizado da situação relacional de pesquisa” (Manso, 2017: 173) em 

relação com a privação de liberdade destaca as relações de poder entre o Estado e o(s) 

indivíduo(s), o que sublinha a ideia defendida por Costa (1986: 132) de que “o principal 

instrumento de pesquisa [no terreno] é o próprio investigador”. Não se trata só de 

considerar a orientação, o planeamento, a tomada de decisão e a aplicação das técnicas e 

instrumentos, mas sobretudo pensar como a interação relacional entre investigador e 

sujeito, instituições e espaços da pesquisa desafia a pôr continuadamente em ação a 

capacidade de ajustamento conceptual e prático às pressões exteriores, ao imprevisto, ao 

inesperado, ao aparentemente incontrolável. No estudo prolongado, intensivo e profundo 

de uma realidade social complexa, sabe-se que a necessidade de reação ao momento e à 

surpresa emergente de situações de observação são fatores decisivos para a evolução da 

pesquisa e, naturalmente, acabam por se ver refletidos em diferentes dimensões de 

análise (Costa, 1986; Carvalho, 2010). A realidade nunca chega a ser totalmente 

capturada e somente se tem acesso a uma versão aproximada do objeto em estudo 

(Denzin e Lincoln, 1994). 

 

Fontes de informação e proteção de dados pessoais 

As fontes de informação e a proteção de dados constituem o cerne de análise do sexto 

desafio examinado nestas páginas. Todo o conhecimento sociológico sobre a realidade 

social encontra-se sujeito ao ponto de vista particular do sociólogo que o produz (Weber, 

1979; Boudon, 1990). Esta abordagem destaca o posicionamento epistemológico que se 

assume na análise de uma problemática, pois a escolha de uma orientação metodológica 

não é independente da conceção que se possui e se constrói sobre a Sociologia e a 

sociedade (Schnapper, 1999). Ao investigador é exigida a defesa das ações e opções 

metodológicas tomadas através da discussão dos princípios e quadros teóricos pelos 

quais selecionou determinadas situações, pessoas ou acontecimentos, em detrimento de 

outros. O valor sociológico da informação depende das qualidades teóricas e 

metodológicas acionadas, sobretudo pela ligação ao problema social investigado que, no 

caso concreto da privação de liberdade na infância e juventude, tende a ser construído 

em torno de um objeto que se identifica como um fenómeno contemporâneo situado no 

contexto da vida real em função das fontes de informação selecionadas. 

A observação de princípios éticos que assegurem a conjugação dos interesses do 

investigador com os dos participantes requer a construção de dispositivos e instrumentos 

que visem a proteção da privacidade dos envolvidos, a garantia do anonimato e a 

manutenção da confidencialidade da informação prestada no âmbito da investigação. O 

anonimato na produção dos materiais é um passo imprescindível nesse sentido, mas o 

problema vai para lá disso, sobretudo se se pensar que o foco é a análise em espaços 

vivenciais onde a linha que separa o universo privado do público é extraordinariamente 
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ténue, muito frágil, e os riscos que se correm são reais e não uma mera ficção. A entrada 

no terreno é um momento chave que tem de seguir uma linha que promova o equilíbrio 

entre o compromisso de manutenção da confidencialidade da informação obtida e o 

eventual confronto com situações de abuso, mau trato, ou outras similares, que encerrem 

um risco elevado para a integridade dos participantes ou do investigador. 

As posições na comunidade científica sobre estes problemas não são consensuais. Há 

quem defenda que não é possível garantir e manter em absoluto a confidencialidade 

perante a identificação de casos este género por se tratar de menores de idade, 

sobrepondo-se a necessidade de cumprimento dos quadros legais, que se traduz numa 

denúncia às respetivas entidades competentes (Wyness, 2006). Outros defendem que 

existe uma obrigação moral para com a criança e jovem que supera a mera formalidade 

de denúncia e implica que o investigador, ao tomar conhecimento do que se passa, 

articule o procedimento com os próprios dando conhecimento da intenção de fazer 

passar a informação a outrem (Alderson, 1995; Kramer, 2002; Alderson & Morrow, 

2004). Nesta linha, é sugerido que se intervenha sobre a situação, promovendo o 

encorajamento do indivíduo a procurar apoio junto das pessoas e entidades adequadas. 

No fundo, que se tente a capacitação do próprio sujeito em todo o processo. Mas, 

estando num contexto de privação de liberdade, pode ser o acesso a essas mesmas 

pessoas ou entidades, como os Tribunais, que se encontra vedado em violação do 

estabelecido nas normas internacionais, o que coloca a gestão e continuidade da 

investigação num patamar de maior complexidade e incerteza. 

Outras posições (Mason e Falloon’s, 2001, cit. em Wyness, 2006) defendem que quem 

pretende aceder a áreas onde estas questões se colocam com maior pertinência deve 

possuir previamente um leque de competências assente num conhecimento mais 

profundo para lidar com estas situações; isto é, deve possuir um determinado saber 

científico e um domínio de estratégias específicas ético-metodológicas para as poder 

ultrapassar sem causar maiores danos. Pode dizer-se, como propõem Mason e Falloon’s 

(2001 cit. em Wyness, 2006: 198), que entre a responsabilidade de proteger os sujeitos 

em estudo (e eventualmente outros sobre os quais a sua ação possa recair) e a 

manutenção da integridade da pesquisa, o investimento no estudo sobre estes mundos 

sociais da infância e juventude pode ser um “risky business” para as diferentes partes 

envolvidas e antes de se iniciar os trabalhos tem de se definir e acautelar todos os 

procedimentos passíveis de serem acionados perante a identificação deste tipo de 

situações. Não se trata apenas de cumprir e aplicar o disposto nos normativos nacionais e 

nas orientações internacionais sobre proteção de dados pessoais a implementar no 

campo da investigação; é necessário esclarecer todo um conjunto de questões 

fundamentais relacionadas com direitos civis, liberdade e garantias que extravasam estes 

quadros normativos que exigem o reforço de procedimentos que assegurem o pleno 

respeito pelas pessoas e instituições junto de quem se pretende investigar. 

Nesta ordem de ideias, a construção desta problemática tem de incluir sempre a 

teorização sobre as condições de acesso ao terreno, aos sujeitos participantes e ao 

desenvolvimento da própria pesquisa, assentando num princípio de vigilância 

epistemológica (Bourdieu et al., 2007). Não se trata de usar padrões éticos diferenciados 

perante crianças, jovens ou adultos; o mesmo posicionamento tem de ser adotado para 

uns e outros, pois as questões de salvaguarda da integridade dos participantes colocam-

se, em diversos níveis, em qualquer pesquisa. 
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A maior diferença situa-se ao nível dos processos. O primeiro ponto remete para a 

necessidade de um consentimento informado sobre a participação e colaboração da 

criança nas ações a implementar, de forma voluntária. Este processo evidencia 

concomitantemente o papel dos outros, dos quais a criança ou jovem depende e a quem 

se encontra cometida a corresponsabilidade da autorização (Alderson, 2004). Neste 

aspeto, a pesquisa com estas populações difere de outras na medida em que se revela a 

condição de dependência legal de outrem, o adulto que detém a guarda de facto e cuja 

autorização é indispensável e, em especial, estando privada de liberdade, de quem 

assegura a gestão da execução dessa medida, seja no campo administrativo, judicial ou 

outro. Sem esta autorização, mesmo que mostre disponibilidade e interesse, não há 

sustentação jurídica e ética para o envolvimento nos trabalhos, embora este assunto seja 

objeto de discussão na comunidade científica (Ben-Arieh et al., 2014).  

Um dos constrangimentos nestes estudos passa precisamente por esta dificuldade de 

acesso à totalidade da vida de quem se encontra privado de liberdade pois há um leque 

de limitações que obstam à sua participação (Alderson & Morrow, 2004) e nem sempre a 

investigação consegue ultrapassá-lo. 

Desde a ratificação da Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989) que se dispõe um 

normativo legal que consagra os direitos de audição e os de participação das crianças em 

todos os atos que lhe digam respeitam. Estes princípios estão transpostos para a 

realidade nacional, mas a questão do consentimento informado não se reduz ao mero 

procedimento formal de audição estendendo-se ao nível da perceção sobre o 

consentimento dado, dificuldade que se coloca igualmente junto de adultos. Vários 

autores sugerem que dificilmente se pode ter a certeza que todos os participantes em 

estudos, ao darem o consentimento, tenham tido a exata noção e a plena consciência dos 

efeitos desse ato. É tarefa do investigador tentar ultrapassar este desfasamento. A 

necessidade de recurso a linguagem adaptada e familiar, que não desvirtue a natureza e 

objetivos da pesquisa e permita aos potenciais participantes a respetiva compreensão e 

assimilação, deve ser bem ponderada antes de se avançar para o terreno. Esta situação 

depende de cada caso e exige-se que o investigador tenha a capacidade de identificar se 

quem procura contactar tem o discernimento para perceber o que lhe é dito, e 

consequentemente, estar em condições de participar na investigação.   

Por vezes, outra dificuldade que se levanta relativamente ao consentimento informado 

prende-se com o recurso a instrumentos que sobrevalorizam a escrita em contextos onde 

esta não é predominante ou do domínio de todos, acabando por emergir choques 

culturais que podem obstar ao estabelecimento de relações de confiança entre 

investigador e sujeitos do estudo. 

Uma questão particularmente sensível prende-se com a apresentação das crianças e 

jovens nos materiais da pesquisa (Carvalho, 2010). Pode-se afirmar que a acumulação de 

referentes de identidade por meio de nomes (próprio, apelido e informais) é um vetor 

fundamental para a compreensão da construção social da pessoa (Cabral & Viegas, 

2007), e neste contexto assume particular importância a força social atribuída aos nomes 

informais que perspetivam uma construção identitária aparentemente múltipla. Por vezes, 

dá-se o caso de se ter a perceção que se está perante construções duais em função dos 

imperativos de pertença a diferentes universos em simultâneo que levavam ao 

desempenho de papéis sociais de natureza diversa: o privado da família, o público da rua, 

da escola, do bairro, e inclusivamente do(s) grupo(s) mais restritos a que se pertence, 
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alguns eventualmente com carácter desviante. Mais do que isso, os nomes informais 

remetem para processos de rotulagem e apropriação pessoal e social que muito podem 

trazer para o conhecimento das relações sociais postas em prática. Quando se interage na 

condição de investigador em contexto de privação de liberdade, tem-se (ou deve ter-se) 

acesso a códigos e linguagens específicos, a significados e representações que circulam 

em mundos paralelos que tendem a permanecer segregados e ocultos para a maioria da 

população. Havendo a possibilidade de aprofundá-los, facilmente se deteta como não são 

fruto de um acaso, mas correspondem a lógicas sociais específicas, a codificações sobre o 

real que escapam a um primeiro olhar a quem vem do exterior. Deste modo, é importante 

a capacidade de apresentar a análise desta informação acionando, simultaneamente, 

todos os procedimentos e recursos que preservem o anonimato e proteção dos dados 

pessoais dos participantes. 

 

Em conclusão 

Muitos são os desafios e dilemas que se colocam à investigação sociológica centrada na 

privação de liberdade de crianças e jovens que ficaram de fora da discussão neste texto 

pela impossibilidade de abordar exaustivamente esta temática. É uma opção à qual não é, 

de todo, indiferente o percurso da autora na investigação nesta área ao longo das últimas 

três décadas.  

A reflexividade da vida social aponta para o que carácter das práticas sociais que se 

definem como objeto de estudo seja constitutivamente alterado à luz da informação e 

conhecimento que se produz, num processo de permanente análise e reformulação. 

Importa ter presente a ideia referida por diversos autores (Bourdieu et. al., 2007), de que 

nas condições atuais, nenhum saber “é saber no ‘antigo’ sentido, onde ‘saber’ é ter a 

certeza” (Giddens, 1996: 28). Mais pertinente esta questão se torna ao ter-se em conta 

que a problemática trazida para discussão neste texto, pela sua natureza e 

contextualização, obriga a trazer à superfície algumas das dimensões mais complexas 

sobre as dinâmicas e as mudanças sociais que envolvem a relação entre o Estado e o(s) 

indivíduo(s). Na procura de respostas para as questões e hipóteses que esta área suscita 

tem-se como pano de fundo uma preocupação central que se prende com a natureza da 

eficácia das políticas públicas sociais e de justiça na promoção e proteção dos direitos da 

criança. 

Em qualquer pesquisa sobre a infância e juventude, a demarcação etária resulta de um 

imperativo de ordem operacional e não é tarefa fácil (Almeida, 2009; Carvalho, 2010). Da 

tensão entre o jurídico e sociológico intrínseca à problemática da privação de liberdade, 

emerge a necessidade de definir um critério operatório para a distinção da população a 

abranger tendo em atenção as limitações que estes processos sempre encerram 

(Bourdieu, 1980; Kilkelly, 2016). 

Nas sociedades ocidentais, o alongamento do período do final da infância e do ciclo de 

vida designado por juventude é um facto indiscutível (Galland 2011). Sendo a autonomia 

uma tarefa desenvolvimental distintiva desta fase de vida, vive-se, no tempo presente, um 

paradoxo: “cresce-se mais cedo, mas emancipa-se cada vez mais tarde” (Pappámikail 

2010: 398). Se até recentemente a autonomia era definida na base da separação e 
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desvinculação da família e entrada no mercado de trabalho, esse entendimento é hoje 

colocado em causa pelos modos de vida infantojuvenis que tornam visíveis as novas 

formas de transição para a vida adulta em que não mais é possível falar de um percurso 

linear e sincronizado dos eixos escolar-profissional e familiar-matrimonial. Revela-se cada 

vez mais a importância de perceber a autonomia num plano de interdependências em que 

interferem múltiplas variáveis internas e externas. 

As diferentes idades jurídicas, enquanto construções sociais reguladoras da vida social, 

determinam um conjunto de normas relativas a interditos e a direitos a que cada 

indivíduo acede num determinado tempo de vida e o seu estudo é crucial para o 

conhecimento da mudança social. Mais do que reportarem-se estritamente a uma ideia de 

maturidade pessoal, que não é uniforme nem se desenvolve para todos os indivíduos de 

igual modo, o que está em causa é a forma estas definições legais incorporam e refletem 

as configurações históricas, culturais e económicas que atravessam uma determinada 

sociedade num dado momento da sua evolução. Constituem imperativos no exercício do 

controlo social por parte do Estado enquanto marcadores simbólicos que balizam os 

processos de desenvolvimento biopsicossocial de crianças e jovens, determinando-se, a 

partir dos mesmos, as expectativas que indivíduos e grupos sociais possuem e gerem 

relativamente ao que constitui a norma na infância e na juventude num dado contexto 

(Scott et al., 2016). 

A exigência da reflexividade é comum a qualquer investigação científica, à luz de um 

quadro teórico, ético e metodológico definido que sustenta as opções tomadas e os 

caminhos a seguir. Quando colocada perante crianças e jovens sujeitos a privação de 

liberdade e aos espaços onde a mesma se concretiza, o ponto de partida remete para o 

modo como o investigador perceciona, representa e se relaciona com tais objetos de 

estudo numa linha similar ao registado noutros campos de análise social (Manso, 2017). 

No entanto, algumas diferenças emergem. A mais significativa dirá respeito à frequência 

com que esta problemática pode ter atravessado ou marcado, direta ou indiretamente, os 

quadros de vida de quem investiga, diversamente do que acontece com outras temáticas 

mais frequentes na abordagem em Sociologia.   

O conhecimento indireto, mais distanciado, tende a marcar muitas vezes, o despertar do 

interesse por esta área, num processo que rapidamente se revela na emergência de um 

certo fascínio (e até deslumbramento que acaba por ofuscar e perturba o olhar…) pelo 

desvio que inerentemente este campo de ação tende a encerrar. De acordo com os 

quadros legais vigentes, a privação do direito à liberdade só pode ser aplicada na 

presença de um desvio significativo à norma social, mas não é isso que está a acontecer 

pelo mundo fora. Como o investigador identifica, concebe e reconstrói o papel destes 

contextos sociais e instituições no conjunto das redes de poder material e simbólico e das 

dinâmicas sociais mais amplas de que fazem parte, e como nelas acaba por se projetar, é 

indissociável das limitações e potencialidades do trabalho que desenvolve. Ter a 

consciência sobre as mesmas e assumir a discussão sobre o seu peso na (re)configuração 

da pesquisa e dos resultados obtidos, é um primeiro passo imprescindível para se poder 

libertar das amarras da procura de uma verdade, que nunca será absoluta.  
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O que se releva da pesquisa neste campo particular da Sociologia é o carácter social e 

judicialmente construído da problemática por referência a uma geração e a um tempo e 

espaço determinados, a que se associam mecanismos específicos de controlo e reação 

social colocados em prática, de modo formal, pelo Estado, ou de modo informal e 

eventualmente até ilegal, por grupos sociais e comunidades. Um dos traços mais 

marcantes diz respeito ao processo de credibilização e legitimação da subjetividade como 

fonte de informação, socialmente ancorada, na medida em que faz parte integrante da 

experiência e da ação social de cada indivíduo, independentemente da idade. 

Da necessidade de anonimato a preservar nos materiais da pesquisa emerge uma 

aparente contradição entre construir um eixo teórico-metodológico que se funda no 

ponto de vista e na voz das crianças e jovens privados de liberdade, na qualidade de 

atores sociais, e o processo de aparente desidentificação a que ficam sujeitas as suas 

falas, os escritos e outros registos apresentados nas produções finais (Kramer, 2002). 

Não é uma tarefa fácil, mas às orientações normativas acrescem outros riscos pela 

facilidade com que podem ser identificados, mesmo quando não diretamente nomeados, 

sendo prioritária a segurança dos próprios participantes e investigador (Kintrea et al., 

2008).   

Naturalmente, esta opção traz à superfície alguns das potenciais contradições entre os 

quadros teóricos adotados e as limitações e constrangimentos colocados no 

desenvolvimento de uma pesquisa sobre esta problemática. Por um lado, existe uma 

responsabilidade do meio científico em não ignorar determinados problemas sociais só 

porque os mesmos colocam maiores riscos na abordagem. Mas, por outro, não se está 

num patamar de mera ficção e ao ter-se conhecimento dos riscos reais em que a pesquisa 

se realiza, exige-se uma responsabilidade acrescida na proteção e privacidade dos 

participantes, embora isso deixe evidente os paradoxos que resultam entre os quadros 

teóricos e as práticas de investigação. Acredita-se que esta evidência constitui, em si, uma 

das mais-valias de estudos nesta área por ficar clara a existência de tensões entre certas 

dinâmicas e contextos sociais e a necessidade de produção científica. 
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