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A LEI TUTELAR EDUCATIVA — PARA ONDE VAIS?

PAULO GUERRA

Neste artigo, o autor disserta sobre aspectos concretos da aplicação da lei tutelar educativa,incluindo a intervenção da Direcção Geral de Reinserção Social, analisa situações várias de maiordúvida interpretativa, propondo soluções e aventando possíveis propostas de reforma. De incon-tornável interesse para quem trabalha nesta área sensível e fortemente especializada do Direitodas Crianças e Jovens, o texto termina alertando para eventuais ímpetos reformistas que desva-lorizam a genética essencial deste ramo do direito assente na pessoa única e irrepetível que é cadacriança, retrocedendo-se de um nível civilizacional já por nós adquirido.

1. No Modelo de Justiça como actualmente é o nosso, a restrição de
direitos fundamentais inerente à aplicação de uma medida tutelar educativa jus-
tifica-se pela prossecução de interesses constitucionalmente protegidos, nomea-
damente aqueles que integram os objectivos prioritários da política de juven-
tude estadual, nomeadamente, “o desenvolvimento da personalidade dos
jovens, a criação de condições para a sua efectiva integração na vida activa
e o sentido de serviço à comunidade” — artigo 70.º, n.º 2, da CRP.

Para além disso, o Estado deve assegurar as exigências comunitárias da
segurança e da paz social1.

Encontrando-se a personalidade do jovem ainda em formação, o Estado
tem o direito e o dever de intervir correctivamente neste processo sempre
que ele, ao ofender valores essenciais da comunidade e as regras mínimas
que regem a vida social, revele uma personalidade hostil ao dever-ser jurídico
básico.

A intervenção tutelar educativa — legitimada, em termos de letra de lei,
pela Lei n.º 166/99, de 14-9, que aprovou a Lei Tutelar Educativa, entrada em
vigor em 1-1-2001) importa restrições a direitos da criança (como o direito à
liberdade e à autodeterminação pessoal) e dos progenitores (como o direito
à educação e à manutenção dos filhos).

1 Helena Bolieiro e Paulo Guerra, A Criança e a Família — uma questão de Direito(s), Visão
prática dos principais institutos do Direito da Família e das Crianças e Jovens, Coimbra Edi-tora, 2009.



Ela deve ser excepcional e obedecer aos princípios da necessidade e da
proporcionalidade.

Se o jovem entra em ruptura com o mínimo ético e social em que assenta
a vida em sociedade, ofendendo bens jurídicos tutelados pelo direito penal, o
Estado, através dos Tribunais, deve intervir com o objectivo de fazer com-
preender ao agente os valores essenciais da comunidade e as regras básicas
de convivência social a que qualquer cidadão deve obediência.

A intervenção tutelar educativa só se justifica, assim, se o interesse da
criança ou do jovem assim o determinar, tendo em vista o direito em “desen-
volver a sua personalidade de forma socialmente responsável, ainda que,
para esse efeito, a prestação estadual implique uma compressão de outros direi-
tos que titula”.

Esta intervenção não visa a punição e só “deve produzir-se quando a
necessidade de correcção da personalidade subsista no momento da aplica-
ção da medida. Quando tal não aconteça, a ausência de intervenção repre-
sentará uma justificada prevalência do interesse da criança ou do jovem sobre
a defesa dos bens jurídicos e das expectativas da comunidade”.

A intervenção tutelar educativa do Estado justifica-se quando “se tenha
manifestado uma situação desviante que torne clara a ruptura com elementos
nucleares da ordem jurídica”, legitimando-se o Estado para educar o jovem para
o direito, mesmo contra a vontade de quem está investido das responsabili-
dades parentais.

Assim, são pressupostos da intervenção tutelar educativa:
— a existência de uma ofensa a bens jurídicos fundamentais traduzido

na prática de um facto considerado por lei como crime;
— a exigência ao jovem do dever de respeito pelas disposições jurí-

dico-penais essenciais à normalidade da vida em comunidade, con-
formando a sua personalidade de forma socialmente responsável —
necessidade de ser educado para o direito;

— a idade mínima de 12 anos, fazendo coincidir o início da puberdade
com o limiar da maturidade requerida para a compreensão do sentido
da intervenção tutelar educativa.

2. Já sabemos que a Lei Tutelar Educativa é confrontada com os com-
portamentos desviantes — subsumíveis à categoria de crimes — das crianças
entre os 12 e os 16 anos de idade, capazes de nos fazer concluir que os mes-
mos necessitam da intervenção estadual no sentido de corrigir trajectórias de
vida e de os “educar para o Direito”.

A LTE tem mecanismos que pretendem diagnosticar as razões destes
comportamentos desviantes, encontrando soluções para os inverter.

Enumeremos alguns.
I. Audição obrigatória do jovem prevaricante por parte do Ministério

Público (e só por ele e nunca se delegando num órgão de polícia criminal ou
até num funcionário dos Serviços do Ministério Público), de preferência sem-
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pre antes de ser feito o relatório pela DGRS de forma a que a primeira ver-
são dos eventos seja ouvida pela autoridade judiciária e não pela autoridade
administrativa que assessoria aquela), no âmbito do Inquérito Tutelar Educa-
tivo, à luz do artigo 77.º da LTE, obrigando-se aquele a enfrentar o seu pró-
prio erro, admitindo-o ou negando-o, pondo-o em confronto com a própria
vítima, tentando-se, deste modo, uma conciliação possível e uma imediata
prolação de decisão final do processo.

II. Suspensões do processo, à luz do artigo 84.º da LTE (forma ideal de
acabar com todos os inquéritos tutelares educativos nos quais seja legal-
mente possível lançar mão dessa figura da suspensão), determinando-se que
o jovem objecto-sujeito dos autos seja acompanhado pelos Serviços de Rein-
serção Social, verdadeiro instrumento desta espécie de “mediação familiar”,
diagnosticando disfunções, mal-estares, razões de comportamentos desvian-
tes, carências materiais e emocionais de uma determinada família que acaba
por ver a sua dinâmica perturbada pela intervenção dos tribunais, às vezes,
até com resultados negativos — e aí serão os olhos da DGRS a dizerem-nos
quão desnecessária e nefasta poderá ser a nossa entrada em casa alheia,
assim contribuindo para uma desejada intervenção mínima da justiça tutelar,
sendo esta mediação a consciencialização de que não há que intervir “in
casu”.

A este propósito, diga-se que os pais do jovem podem pedir a interven-
ção dos serviços de Mediação (a cargo da DGRS, por ora, que, de forma muito
cuidada, metódica e científica, a vai fazendo) para garantir o sucesso da
intervenção tutelar educativa, nomeadamente na elaboração e execução do
plano de conduta, pressuposto da dita suspensão do processo, plano esse que,
além do jovem, também deverá ser subscrito pelos próprios pais, eventualmente
incentivados pelo Ministério Público, quando este entender ser esse o meio ade-
quado de tratamento do caso concreto (podendo tal contacto acontecer, de
forma mais edificante, na sessão conjunta de prova);

III. A imposição de condutas e deveres previstos no artigo 13.º, enquanto
medidas tutelares educativas não institucionais, fazendo do Juiz de Família e
Menores (ou de comarca agindo como tal) um firme pacificador e um interlo-
cutor entre pais disfuncionais e jovens desencaminhados, incentivando-os a des-
cobrir as suas próprias fraquezas e a superá-las mediante o trilhar de novos
caminhos tendentes à obtenção de uma melhor qualidade de vida e de um
mais civilizado e ordeiro comportamento;

IV. A concepção de um processo tutelar educativo que tem como objec-
tivo primordial a defesa do interesse do jovem, na perspectiva da sua integração
social, não podendo ser encarado, nunca, sob uma perspectiva sancionatória
ou intimidatória; na realidade, a medida tutelar deverá ser enquadrada em
termos da evolução da personalidade do jovem e adequação ao seu desen-
volvimento psicológico, devendo o tribunal atender à gravidade da sua conduta,
traduzida na prática de actos delituosos.

No sentido da responsabilização do jovem prevaricante, deve dar-se pre-
valência, num âmbito de justiça reparadora, às ideias de restituição, com-

JULGAR - N.º 11 - 2010

101A Lei tutelar educativa — para onde vais?



pensação, redução dos conflitos, mediação, participação, reconciliação e pres-
tações comunitárias;

V. A útil e criativa intervenção dos serviços da Direcção-Geral de Rein-
serção Social, enquanto “longa manus” do Tribunal na árdua e delicada exe-
cução das medidas tutelares, nomeadamente na colaboração com as autori-
dades policiais no cumprimento dos mandados de condução de jovens a
Centros Educativos, insuflando, assim, um bafo de sangue quente e cúm-
plice (longe das frias fardas das nossas polícias que, por muito eficazes que
sejam, acabam por perder em ternura, aquela que os nossos rapazes e rapa-
rigas, em risco ou a viver problemas comportamentais a raiar a transgressão
estão mais carentes) nestas suas mudanças de ambiente — e aí basta, por
vezes, uma palavra oportuna para acalmar a ira de um bom rebelde, a angús-
tia de uma mãe e de um pai que assistem à partida de um filho ou de uma
filha para um colégio fechado, apercebendo-se de que não há outra saída para
ele ou para ela;

VI. O conceito de reparação (enquanto intervenção educativa efectuada
por determinação judicial que implica a confrontação do sujeito infractor com
a própria conduta e as suas consequências) a partir da perspectiva teórica do
Direito Penal e que pretende incorporar no sistema de justiça penal a neces-
sidade de uma orientação nova, susceptível de trazer um paliativo ou mitigar
a crise amplamente reconhecida em que se encontra a justiça meramente
retributiva; no fundo, o objectivo central da reparação e a conciliação entre o
delinquente e a vítima remete-nos para uma dimensão conceptual da justiça,
na qual a gravidade dos factos já não se decide em função da norma penal,
mas da própria vivência dos actores implicados no cometimento do delito
(vítima e delinquente). Serão objectivos prioritários da conciliação e da repa-
ração, o restabelecimento da paz social e a resolução dos conflitos, assen-
tando-se que o elemento reabilitador, que a sanção penal pretende numa
perspectiva retributiva, desaparece na reparação em sentido formal, embora
de modo implícito a responsabilização pelos danos causados e a sua reparação
já comportem, por si mesmos, uma componente importante de carácter rea-
bilitador;

VII. Existência de medidas tutelares que façam frente aos comporta-
mentos delituosos dos jovens mediante acções educativas intensivas que
melhorem as suas aptidões sociais, que comportem a reparação do dano
causado pelas suas actividades delituosas, que os façam prossigam um tra-
balho em favor da comunidade adaptado à sua idade e com finalidades edu-
cativas e pedagógicas, pondo-se, assim, o acento tónico na mediação, na
aproximação entre a comunidade e o jovem transgressor, entre o jovem e a
própria justiça.

VIII. Valorização de uma justiça processual tutelar que aposta numa
constante chamada dos intervenientes ao Tribunal, marcando-se diligências,
pontos de encontros entre a entidade decisória e o sujeito objecto da decisão
— os jovens, seus pais ou protectores merecem olhar, olhos nos olhos, sem
sombras e papel por permeio, os Magistrados do Ministério Público e os Juí-
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zes de Família e Menores; uma justiça que se basta com os olhos dos outros
é amputada em coragem e tenacidade de bem decidir toda a causa, razão pela
qual há que ser eixo, guia, árbitro, conciliador, censor, agente admoestante,
luz, eco, aviso e farol, podendo e devendo agir-se, sem apelo e sem agravo,
sem medo de represálias ou consequências (a ideia de “doa a quem doer, faz
o que tens a fazer”).

3. A intervenção neste processo da DGRS é decisiva, tal como atrás já
se dissertou, competindo-lhe fazer um diagnóstico do jovem que prevaricou,
desenhar um prognóstico futuro do mesmo, terminando por propor algo ao MP
ou ao juiz, opinando sobre se a sua situação justifica ou não a intervenção esta-
dual.

Assim, o relatório a efectuar deverá analisar:
— o indivíduo visualizado no facto (a precocidade do facto, a sua varie-

dade, a sua persistência e os seus motivos, ligado à idade/sexo do
jovem, às suas condições bio-psicológicas, aos tipos de actos come-
tidos e ao circunstancialismo dos actos em si);

— o indivíduo inserido no seu meio sociológico (família, escola, comu-
nidade, aferindo a qualidade dos vínculos estabelecidos, as possí-
veis causas de constrangimentos do meio exterior e a exposição do
jovem a factores adversos)

— o indivíduo com os seus específicos factores pessoais (com as suas
potencialidades e as suas fragilidades), fazendo apelos aos seus
recursos psicológicos (emocionais, cognitivos e comportamentais), à
sua capacidade de descentração, de auto-controlo, de “comunicação
assertiva” e de resolução de conflitos).

Fará, finalmente, uma síntese/diagnóstico de todos estes elementos apu-
rados e concluirá por fazer uma proposta/prognóstico, seguida ou não, após,
pelo tribunal.

4. Algumas questões polémicas deixo também, a propósito da aplicação
da Lei Tutelar Educativa, igualmente com vista ao futuro, assente o conheci-
mento que temos que está em curso uma possível alteração do texto legal:

— Que fazer quando, na aplicação de qualquer medida não institucional,
o jovem continua com incumprimentos sucessivos, esgotados os recur-
sos intimidatórios [fins de semana em centro educativo — cfr. artigos
136.º, n.º 1, alínea f), e 138.º, n.º 2, alínea d)]?

— Porque não pensar, numa futura revisão da LTE, na possibilidade de
suspensão da execução da medida de internamento pelo prazo neces-
sário ao cumprimento de uma medida de internamento educativo, tida
por adequada mas em que se preveja uma fraca adesão do jovem à
sua execução?
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— Porque não prever o internamento para elaboração de relatórios
sociais com avaliação psicológica e não só para elaboração de
perícia sobre a personalidade? (cfr. artigos 69.º, 71.º, n.º 5, e 68.º,
n.º 3);

— Como se conta o tempo de duração da medida de acompanhamento
educativo? A partir da data da sentença, da data do trânsito em jul-
gado da sentença, da data da homologação do PEP ou da data do
trânsito em julgado da homologação do PEP (a resposta mais lógica)?
(cfr. artigos 16.º e 142.º);

— A fim de resolver as dúvidas constantes que vão existindo nesta
matéria e caso se entenda que é relevante a desistência de queixa
na LTE, relativamente aos casos de factos qualificados como crimes
cujo procedimento depende de queixa ou de acusação particular
(artigo 72.º, n.º 2), não seria útil uma revisão legal no sentido de
acrescentar um n.º 3 ao artigo 72.º, que diria: “à legitimidade para a
denúncia, extinção, renúncia e desistência da queixa aplicam-se os arti-
gos 113.º a 117.º do C. Penal”?; Ou então, declarar, em definitivo, que
é irrelevante tal desistência de queixa (como nós opinamos, embora
não sendo dominante tal tese);

— Qual a eficácia educativa e pedagógica das reparações pecuniárias
(artigo 11.º, n.º 1, alínea b), e n.º 3) quando, não tendo o jovem
idade para desenvolver (ou não desenvolvendo) qualquer actividade
remunerada, são os seus pais ou representantes legais que desem-
bolsam o valor pecuniário da compensação em que é sancionada?
Como fazer sentir ao jovem, através desta medida, que está a ser res-
ponsabilizado pela prática do facto em causa?

— O prazo máximo de detenção constante da alínea a) do n.º 1 do
artigo 51.º, igual ao previsto para os adultos (artigo 254.º, n.º 1, alí-
nea a), do CPP), não será excessivo, desatendendo-se, dessa forma,
aos particulares e exigentes interesses e direito do jovem, bem como
ao primeiro princípio de intervenção tutelar educativa (o princípio da
mínima intervenção) que assenta no “inarredável respeito pelo direito
do jovem à liberdade e à autodeterminação” (cfr. §§ 2.º e 3.º do
ponto 7 da Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 266/VII que
aprovou a LTE)?

— O artigo 88.º fala em “30 dias contados da data da notificação do
despacho de arquivamento”. Mas a quem, sendo certo que não está
prevista na lei a notificação ao superior hierárquico de tal despacho?

— Nota-se alguma inconsistência na consideração que neste processo
se tem pela figura do ofendido (o arquivamento liminar é-lhe notificado
[artigo 78.º, n.º 4), não lhe sendo já notificado o despacho de arqui-
vamento do artigo 87.º, o despacho de suspensão do artigo 84.º e o
despacho judicial de não recebimento da fase jurisdicional ou de
arquivamento judicial nos termos do artigo 93.º, n.º 1, alíneas b) e c)]
— fará sentido esta diferença?
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— Nesse particular e em sede de legitimidade para um recurso tutelar
educativo, não faria sentido especificar na lei (artigo 123.º) que o
ofendido não é nem pode ser “qualquer pessoa que tiver a defender
direito afectado pela decisão”, no que concerne às questões de fundo
relacionadas com a aplicação ou não de medida e com a escolha
da concreta medida feita pelo tribunal?

— Na LTE não está definido a quem compete determinar o regime em
que o internamento para realização de perícia sobre a personalidade
deve ser cumprido (opinando-se que seja o Tribunal a tal decidir).
Não faria sentido especificar-se na lei que não é possível o regime
fechado no caso de internamento para perícia para jovens com menos
de 14 anos de idade, indo-se buscar o lugar paralelo do artigo 17.º,
n.º 4, alínea b)?

— Devia ser ultrapassada a incongruência que consiste na possibilidade de
aplicação de medida cautelar de internamento em regime fechado
quando o jovem tiver idade igual ou superior a 14 anos, quando é certo
a medida propriamente dita só pode ser aplicada quando o jovem tiver
idade superior a 14 anos [artigos 58.º, n.º 3 e 17.º, n.º 4, alínea b)];

— Na revisão das medidas não institucionais, em que são aplicados
internamentos em fins-de-semana, não há normalmente determina-
ção de continuidade da medida anteriormente aplicada (acompanha-
mento educativo). Fará tal sentido, sendo certo que o Tribunal não
pode ver esgotada a sua intervenção com a aplicação dos fins-de-
semana, tantas vezes um real “prémio” para o jovem?

— Dever-se-á também colocar no artigo 75.º, n.º 3, a alusão ao artigo 69.º
— No internamento, não deverá o regime aberto ser pensado, cada vez

mais, como uma fase final e natural da execução de uma medida de
internamento (que deve ter sempre uma duração determinada na sen-
tença, sendo certo que o que se estipula no artigo 18.º são o limite
mínimo e máximo de tal internamento, o que implica que o Tribunal,
a final, decida por um quantum exacto), mais do que uma modalidade
de internamento a aplicar “ab initio”?

— Como agilizar, em termos eficazes para a real reeducação do jovem
para o Direito, a execução sucessiva de medidas tutelares educativas?

— Para quando a regulamentação exigida pela artigo 3.º, n.º 3, da lei que
aprovou a LTE?

— Quando os jovens estão a cumprir uma medida de internamento e lhes
é aplicada uma medida de coacção de prisão preventiva, podem man-
ter-se no Centro educativo até terminar a medida de internamento e
depois passar para o Estabelecimento Prisional para continuação da
prisão preventiva. Não seria mais eficaz para a reeducação do jovem
fazer-se ao contrário?

— Não seria de ponderar e prever mecanismos de efectivação da res-
ponsabilidade civil dos jovens delinquentes internados, com a co-res-
ponsabilização dos seus progenitores?
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— Não será de dar maior expressão a uma lógica de maior progressi-
vidade entre o internamento e as medidas não institucionais, esta-
belecendo-se a obrigatoriedade da revisão da medida institucional na
fase final da sua execução, ainda que verificados certos requisitos e
condições?

— Será irrazoável pensar na possibilidade de aplicação do internamento
em caso de incumprimento da medida de acompanhamento educativo?

— Quem aplica as medidas provisórias de promoção e protecção em
fase de inquérito tutelar educativo, nos casos urgentes previstos no
artigo 43.º, n.º 2, da LTE?

— O artigo 43.º, n.º 3, da LTE quererá significar a prevalência das medi-
das tutelares educativas sobre as protectivas e as tutelares cíveis?
Como tal conjugar com o artigo 154.º da OTM e o artigo 81.º
da LPCJP?

— Impõe-se também a consagração de uma medida ou de um meca-
nismo que assegure a transição da medida de internamento em CE
e o regresso à liberdade, que proporcione um acompanhamento do
jovem tendo em vista a sua reinserção no meio sociofamiliar (assente
que os problemas familiares podem subsistir);

— Impõe-se a simplificação do regime da detenção em flagrante delito
de menores, ao abrigo do artigo 52.º, de forma a que não se tenha
de obrigar os órgãos de polícia criminal a andarem de codificação
penal às costas pelas ruas e avenidas das nossas urbes.

5. É sabida a crítica que muitos autores e muitas forças políticas tece-
ram à Reforma do Direito das Crianças e Jovens, aquando da sua efectiva
entrada em vigor (1-1-2001) — a separação que parecia algo artificial entre
a menoridade em perigo e a menoridade agente de factos qualificados na lei
como crimes necessitava de ser levada a cabo, com coragem e determinação.

Não era tolerável que se tratasse o menor prevaricante tão-somente
como um jovem em risco social, havendo que retirar consequências do seu
comportamento lesivo de interesses alheios, tido como efectivamente pro-
vado em sede forense.

A ideia de se iniciar um processo pela notícia de um delito e logo esque-
cermo-nos de tal comportamento perante a disfuncionalidade familiar detectada
na vivência quotidiana do jovem em causa era intolerável — quantas vezes,
não seria, afinal, aquele jovem o verdadeiro autor da noticiada infracção!

E aí o mote “protecção” prevalecia sobre tudo e sobre todos os outros pos-
síveis objectivos de uma acção jurisdicional ou administrativa.

Separar o que era diferente à partida foi o ponto de partida da formula-
ção das duas leis em causa (a Tutelar Educativa e a de Protecção de Crian-
ças e Jovens em Perigo), mesmo que pontos de contactos e pontes pudes-
sem e devessem existir entre as duas formas processuais.

Uma criança que prevarica é também uma criança em risco, eventual-
mente em perigo (assente que a noção de risco é bastante mais ampla do que
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a de perigo2) para os termos do artigo 3.º, n.º 2, da Lei de Protecção. E um
menor em perigo também pode praticar factos qualificados na lei como crimes,
passando a correr também a seu favor (pois ambos os processos correm a
seu favor) um processo tutelar educativo.

Existe aqui um “prius” metodológico do processo tutelar educativo face a
outros processos de natureza protectiva ou de natureza tutelar cível, sempre
que concorrerem na vida de um jovem.

A visão unitária da criança e do jovem exige que haja esta articulação
entre as várias formas processuais que conheçam da sua vida e entre as
várias medidas que lhe venham a ser aplicadas, harmonizando-se elas entre
si (cfr. artigo 43.º da LTE).

Anabela Rodrigues e António Duarte Fonseca opinam (Comentário da
Lei Tutelar Educativa”, Coimbra Editora, 2000, pág. 139) que esta harmonização
“implica salvar o máximo conteúdo possível de cada uma das finalidades”.

A verdade é que, em situação de conflito inultrapassável entre as duas
intervenções, deve sempre prevalecer a realização da finalidade visada com
a aplicação da medida tutelar educativa, na medida em que tal finalidade é mais
imediata, tornando-se mais premente a sua concretização — a ideia base é
esta: uma criança ou jovem de bem com o direito mais facilmente se desvia
de uma situação de perigo.

6. Assim aberta esta Caixa de Pandora, compete-nos a nós, sociedade
e instâncias judiciais, centros educativos, instituições de acolhimento e pessoal
neles laborante, evitar que os jovens que delinquem sejam catapultados para
o inferno do estigma, uma bem maior violência do que aquela em que nas-
ceram e cresceram, sem apelo nem agravo.

Já alguém deixou escrito que “uma criança que não transgride tende a
ser um adulto mal formado”.

Dosear e gerir esta latente vontade de quebrar regras é a hercúlea tarefa
de todos aqueles que encontram estes mesmos jovens no seu caminho, nos
lares, nas escolas, nas esquadras policiais, nos centros educativos, nos tri-
bunais.

Conseguir tocar na alma destes Capitães de Areia, sem hipocrisias e
lugares comuns politiqueiros, é destino e privilégio de muito poucos — saber
se ele, de facto, transgride, porque é que transgride, para quem é que trans-
gride, quem pretende ele atingir na força dessa transgressão, que talentos é
necessário nele descobrir e explorar de forma a que se sublime essa trans-
gressão, o que tem a sociedade que o gerou para lhe oferecer de forma a que
ele pense que esse acto foi um incomensurável desgaste e desperdício de
energias, são objectivos que têm de estar sempre presentes numa qualquer
cartilha de intenções e actividades de quem lida com jovens em busca de um
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2 E já que nem todos os riscos para o desenvolvimento da criança legitimam a intervenção esta-tal e da sociedade na sua vida, na sua autonomia e na sua família.



caminho que os faça compreender o desvalor do acto praticado e a necessi-
dade de dar um outro rumo ao barco desenfreado que perde a costa de
vista, que perde o chão do mar onde o ensinaram a navegar, levando-os a
acreditar que ainda é possível salvar a sua menoridade…

Não tenho dúvidas que um trabalho bem realizado em sede tutelar edu-
cativa prevenirá muitas situações criminais, estando a LTE no início e, dese-
javelmente, no fim da caminhada da transgressão por parte dos jovens entre
os 12 e os 16 anos.

Por muita segurança que esta sociedade nos exija, é bom que não
esqueçamos, nunca, o que esteve na origem da Reforma de 1999-2001 para
que, no novo texto legal que venha a surgir dos recentes ímpetos reformistas,
não se olvide a pessoa única e irrepetível que é cada criança (que, por muito
mal que faça ao bem social, não deixa de ser criança), retrocedendo-se, em
caminho e perspectiva, de um nível civilizacional já por nós adquirido e de uma
filosofia de intervenção tida por mais adequada e irrevogável, sob pena de ser-
mos autores ou cúmplices de autênticos crimes de lesa-infância.

108 Paulo Guerra
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