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PREFÁCIO

"O CASPAE é uma instituição como uma intervenção social que há 21 anos acompanha 

públicos vulneráveis e contribui para a identificação de problemas emergentes de uma 

assimetria social cada vez mais evidente e constrangedora. 

Em parceria efetiva com organizações congéneres, estabelecimentos de ensino superior 

e organismos públicos, desenvolve projetos que visam a alteração de práticas e a 

promoção de resultados de impacto que possam influenciar políticas públicas nas 

várias áreas de atuação. Torna-se assim o CASPAE um agente de mudança introduzindo, 

em todas as atividades que desenvolve, uma componente de investigação-ação que se 

traduz em produção de conhecimento junto das comunidades científica, educativa e 

política e, consequentemente, em implementação de soluções exequíveis e 

consistentes.

O Projeto "Agentes de Transformação 3 C´s – conhecimento, capacitação e 

consciencialização" é mais uma concretização do papel que a instituição pretende 

assumir no território onde está inserida. Congregando os verdadeiros atores (crianças e 

jovens, famílias e profissionais) no processo de promoção dos direitos dos(as) filhos(as) 

de pais ou mães em reclusão ou privados de liberdade, pretende-se criar ferramentas 

que permitam desenvolver ações que promovam uma parentalidade positiva.

Acreditamos que este é o caminho que preconiza a sustentabilidade dos projetos, 

resultando em mudanças de políticas públicas que vão ao encontro de soluções 

capazes de responder às necessidades dos mais vulneráveis, tornando-os capazes de 

se integrarem numa sociedade mais justa e equitativa".

Emília Bigotte de Almeida

Presidente de Direção do CASPAE
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INTRODUÇÃO

No dia 08 de outubro de 2021 decorreu, no Palácio Sacadura Botte em Coimbra, o 

evento de apresentação do Projeto Agentes de Transformação 3C´s (Conhecimento, 

Consciencialização e Capacitação).

O World Café foi a metodologia participativa proposta para promover o diálogo 

construtivo, geração de ideias e reflexão em torno do tema: direitos das crianças e 

jovens com pai ou mãe em reclusão.

Foram dinamizadas três mesas, cada uma com um sub-tema e, por isso, moderada por 

uma anfitriã, especialista e/ou profissional, de cada área proposta, que lançou as 

questões aos participantes envolvidos. 

A Doutora Filomena Gaspar, professora associada da Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade de Coimbra (FPCE UC) e investigadora do Centro de 

Estudos Sociais (CES), foi a anfitriã da mesa “Consciencialização dos direitos que os 

filhos/as de pais/mães em reclusão têm a uma parentalidade positiva”.

A Dr.ª Filomena Girão, advogada e sócia-gerente da FAF, Sociedade de Advogados, foi a 

anfitriã da mesa “o papel dos profissionais que acompanham crianças ou jovens com 

pai/mãe recluso/a, na realização dos seus direitos.”

A Dr.ª Inês Coutinho, psicóloga e presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Coimbra, foi a anfitriã da mesa “Direitos das crianças e jovens com pai ou mãe 

em reclusão”.

O World Café teve a duração de 1h30 e participaram 14 pessoas, das quais 12 

profissionais e 2 estudantes do Ensino Superior.

O presente documento reflete as principais conclusões retiradas, a partir dos discursos, 

ideias, soluções e reflexões dos participantes envolvidos em torno das questões 

lançadas e partilhadas, em plenário, pelas anfitriãs das mesas.

Poderá também assistir ao evento na íntegra em:

https://www.youtube.com/watch?v=mcT1UAiBdZU
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https://caspae.pt:2096/cpsess8265441672/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=533&_mbox=INBOX.Sent&_action=show#v1v1v1v1v1v1v1v1v1NOP
https://www.youtube.com/watch?v=mcT1UAiBdZU
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A grande pergunta é o que é que designamos

como parentalidade positiva?

É uma relação de qualidade, respeitadora dos

direitos e individualidade da criança, que à partida

vai criar condições para aquele ser humano

desenvolver o seu potencial ao máximo!

Na promoção da qualidade da relação parental a

pergunta que se coloca é: “quem é que tem relação

parental com a criança?”

 Porque nós vivemos com a crença desajustada e

errónea de que tem relação parental são apenas

os pais. Há crianças cuja figura parental de

referência é o avô. E se o avô for para uma

situação de reclusão a qualidade da parentalidade

é colocada em risco, não porque o pai biológico ou

mãe biológica estão numa situação de reclusão,

mas porque aquela figura cuidadora que é figura

parental está numa situação de reclusão.

À partida a nossa pergunta é: “quem é a figura

parental de referência na vida desta criança?”

E este é, se quiserem, o nosso ponto de partida,

que é perceber isto. E para perceber isto vamos

também ter de deixar de lado a ideia de que a

parentalidade é uma relação que é só fonte de

prazer. A realidade é que a relação parental, é por

vezes, fonte de sofrimento e de dor.

FILOMENA GASPAR, DOUTORA |
FPCE UC 

CONSCIENCIALIZAÇÃO DOS DIREITOS QUE OS FILHOS
DE PAIS/MÃES EM RECLUSÃO TÊM A UMA
PARENTALIDADE POSITIVA



E, portanto, temos de olhar para este sistema e perceber para estas crianças, cuja figura

parental se encontra numa situação de reclusão, qual é a qualidade da relação que tem

com esta figura parental que está em reclusão. É positiva? Fonte de alegria, segurança? Se

for positiva nós podemos fazer perguntas como: “Como manter, como estimular, como

criar condições para que essa relação se mantenha e se desenvolva?”

E se essa relação for negativa? E se essa relação não é, como vimos no filme, em que este

menino idealizava um pai, que nós nem sabemos se existe ou se era uma idealização, que

o ia proteger por exemplo, de uma situação de buillying na escola? Pode ser uma leitura

deste filme. Será que havia de facto uma figura parental protetora? A tal advocacy? 

Portanto, temos duas portas de entrada, que é perceber qual a qualidade desta relação e,

não existindo uma relação com a qualidade desejável, percebermos se há espaço,

contexto para promover essa relação.

Esta relação parental pode não existir porque a própria figura parental não teve

condições anteriores para desenvolver uma relação parental de qualidade com o seu

filho. Portanto, nós podemos dar, se quiserem, uma segunda oportunidade a esta

relação. E por isso é que nós vamos ter de perceber a essência da capacidade, isto é,

aquele adulto tem capacidade para? E competência? Porque eu posso não ter

competência, mas ter a capacidade. 

Portanto, o nosso ponto de partida vai ter de ser uma coisa muito macro, que é

compreender estas questões da qualidade antes de começar a dizer “vamos fazer coisas”.

Fazer coisas para quê, para quem e com quem?      Pensando que é possível trabalhar

com pessoas que não têm relação parental positiva com os filhos temos de começar por

desenvolver sensibilidade para a parentalidade, desenvolver consciência para o papel

central que os pais têm na vida das crianças, desenvolver a vontade de este adulto

mudar. Porque se este adulto não quiser podemos fazer tudo o que a investigação nos

mostra que é eficaz para promover mudança de qualidade na relação, mas ele não muda. 

Projeto implementado por

Pensando que é possível trabalhar com pessoas que

não têm relação parental positiva com os filhos

temos de começar por desenvolver sensibilidade para

a parentalidade, desenvolver consciência para o

papel central que os pais têm na vida das crianças,

desenvolver a vontade de este adulto mudar. 



Eu costumo dizer que achamos que todos os pais e mães, mesmo os que não estão em

reclusão, que achamos que vamos criar condições para aumentar a qualidade da

relação, que todos querem. Desculpem, mas isso não é assim.    Há pessoas que não

sentem necessidade nenhuma de mudar a qualidade de relação que têm com os filhos.

E esta é a tal fase da consciencialização. De despertar a necessidade. E é por isso que o

nosso eixo tem capacitação e consciencialização. 

Trabalhando isto vamos então pensar, como é que nós, neste sistema vamos criar

condições para manter ou mudar esta qualidade desta parentalidade. E como é que isto

se pode fazer?

Isto pode-se fazer de várias maneiras. Eu diria, que os clássicos programas de educação

parental são a última coisa a fazer. Porquê? Porque antes de fazer isso nós vamos ter

de criar, chamem-lhe o que quiserem, dentro dos espaços de reclusão, espaços de

família.

É inconcebível que uma criança vá visitar o seu pai ou a sua mãe e não tenha um

momento de intimidade em que possa conversar com ele sobre a sua vida e onde, por

exemplo, tomar uma refeição em conjunto. É como o meu filho que está a estudar em

Lisboa vir de fim de semana e ficar impedido de estar comigo num espaço só nosso,

onde podemos partilhar a nossa vida.

Que espaços são estes? Não sei, vamos ter todos que pensar. Têm que ser espaços

dentro do Estabelecimento? Não sei. Podem ser espaços em casas pré-fabricadas,

podemos ter uma casa da família associada a cada Estabelecimento? Temos todos de

refletir sobre que espaços e onde.

Pensar também que o espaço família tem de estar preparado para crianças

completamente diferentes. É evidente que um espaço família em que estejam famílias,

fundamentalmente com crianças em idade pré-escolar, vai ser decorado, equipado de

uma forma completamente diferente para pais que são pais de adolescentes e jovens.

E porque é que nós quando falamos de educação parental tudo isto influencia? Porque

muitos pais e mães não sabem sequer como falar com os filhos. 
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Há pessoas que não sentem necessidade

nenhuma de mudar a qualidade de relação que

têm com os filhos. E esta é a tal fase da

consciencialização. De despertar a necessidade. 



E nós dizemos ok, vamos criar espaços maravilhosos onde eles vão estar uma manhã a

conversar e a almoçar juntos e aquelas pessoas olham uma para a outra e não fazem

ideia sobre o que é que vão conversar. E às vezes o que vai acontecer é um

interrogatório, que é: “E então, a escola? Está a correr bem? E os teus amigos?...”. E de

repente aquele adolescente pode estar a mentir. Algumas destas crianças podem

desenvolver aquilo que designamos de um falso self. Que é serem e dizerem o que os

outros querem ouvir. “Dia do pai na escola? Uau fantástico!”. 

      Esta criança, cujo pai está em reclusão, “finge” estar feliz, até faz um desenho para

dar ao pai, mas pode estar a sofrer e está-se a defender dessa dor criando um falso self,

que está de acordo com as expetativas, mas não com aquilo de facto é. 

 

Outra questão que temos aqui é a questão do contato diário. Eu sei que é muito difícil

em alguns Estabelecimentos, mas é impensável que um filho meu esteja numa situação

de perigo e não me possa telefonar. É impensável que qualquer filho vosso esteja numa

situação de perigo e não vos possa telefonar.

Temos de pensar no contato diário, temos de pensar na questão do direito que a criança

tem a falar com o pai e com a mãe. E temos que pensar também em algo para os zero-

três anos que eu sei que é altamente polémico, mas que eu vou trazer para aqui, e que é

a questão de porque é que as prisões que têm espaços para ter crianças dos zero aos

três anos são todas para mulheres? Ou seja, entre os zero e os três anos não há

parentalidade no masculino? Todas as teorias de vinculação nos dizem que nós não

temos uma figura de vinculação, temos várias figuras de vinculação e com cada uma

podemos ter um tipo de vinculação diferente. E ninguém nos garante que a mãe é

melhor figura de vinculação para aquela criança. E se for o pai que está em reclusão? E

se a for a avó, que não é reclusa, mas a criança é mantida no estabelecimento porque é

lá que está a mãe?

Intervenção de Dr. Orlando Carvalho | DGRSP EP Coimbra:

Ainda não existiu no sistema um único pedido de um homem para ter o filho consigo. Está previsto na lei,

mas nunca se colocou essa questão ao próprio sistema.

Esta criança, cujo pai está em reclusão, “finge”

estar feliz, até faz um desenho para dar ao pai,

mas pode estar a sofrer e está-se a defender

dessa dor criando um falso self.
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Talvez porque não os ajudámos a pensar sobre isso. Talvez por os pais nem saberem

que isso é possível.

Isto foram algumas das coisas que pensámos, porque a lógica disto tudo que estamos

aqui a pensar, em conjunto, como um começo em que estamos a dar o 1.º passo, é

também a lógica de que deveria ser garantido criar condições que aumentem a

qualidade das relações dos/as reclusos/as com os filhos, porque quando nós queremos

ressocializar as pessoas elas vão ter um motivo para se ressocializar, ou seja, se eu tiver

uma relação de proximidade com um filho pelo qual eu me sinto responsável a minha

motivação para mudar é completamente diferente. E no limite disto tudo temos aquilo

que nos une nesta sala e que é: quando é que vamos conseguir quebrar estes círculos

intergeracionais, em que a herança da reclusão passa de geração em geração?

Pequenos passos, claramente este projeto é um pequenino passo.

No meio disto tudo quem é que está a promover esta relação? Quem é que faz isto? É

que os profissionais para terem esta função não podem ser profissionais que fizeram

apenas uma licenciatura, um mestrado ou doutoramento. Também podem ter uma

licenciatura, um mestrado e um doutoramento, mas têm de ter muita formação em

intervenção na parentalidade. É uma área muito específica porque toca também em

muitas coisas que têm a ver com a nossa própria História de Vida. Chamem-lhe o que

quiserem, mediador familiar, mediador parental, gestor familiar. Mas este profissional é

de facto um profissional central e é um profissional que tem de ter um perfil de

competências muito específico. Tem de se selecionado e formado porque tem ser capaz

de trabalhar num modelo colaborativo, não num modelo de especialista que impõe aos

pais o que entende que eles necessitam.

Também vos quero dizer que está ali a Sara que é minha aluna de mestrado que passou

este último ano a falar com homens no EP de Leiria, homens com filhos entre os 0 e os

6 anos e a refletir com eles sobre tudo isto: “ O que é que estas pessoas pensam?” Não

é o que nós pensamos sobre parentalidade, é o que é que eles pensam, o que é que

eles querem, o que desejam, o que acham que é um pai ideal e se estão próximos ou

longe dessa representação. Isto é um trabalho muito de campo que todos nós vamos

ter de fazer e aprender com outros países que já fizeram muito bem.
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Intervenção 2 de Dr.ª Sara Matos | Mestranda FPCE UC:

Quero agradecer à professora Filomena e à instituição CASPAE […]

Há duas frases que eu nunca vou esquecer em vinte e uma entrevistas. Uma é esta “ a sorte é o técnico ou

o educador que nos calha”. Definitivamente temos de ter uma sensibilidade diferente para trabalhar estas

questões dentro do sistema prisional que por si só não é o clima nem uma vivência fácil. E depois há outra

que é “não estamos presos num sistema irmão”. E depois com os dados vão perceber o impacto que isto

teve porque efetivamente eles sentem necessidade de estar com os filhos e não conseguem. Eu tenho pais,

no EP, que me dizem, apesar de serem jovens, “eu não sei como correu o dia na escola, estou aqui cinco

minutos” (telefonema que lhe é permitido fazer). Isto acontece, pi pi pi…(o tempo da chamada termina) e já

nem teve tempo de ouvir, sequer, como é que correu o dia. Apesar de acharem que são o pai ideal quando

na entrevista perguntamos outras coisas eles: “ah afinal tenho de desenvolver isto, eu tenho de melhorar

isto, porque depois começam a perceber as necessidades que têm. E a maior parte deles dizem: “eu quero

ser diferente para dar um caminho diferente ou uma educação para o futuro aos meus filhos”. Acho que

devemos estar sensibilizados para isto e perceber realmente aquilo que eles querem e como podemos

consciencializar para depois conseguirmos uma melhor intervenção.
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Nos grupos de debate que fizemos chegámos a duas

conclusões essenciais. Primeiro o direito é meramente

instrumental, isto é nós temos que ir muito mais longe

daquilo que as leis dizem, que as normas dizem, que

os regulamentos dizem. Se nós cruzarmos o que diz o

nosso código de execução de Penas e Medidas

Restritivas de Liberdade com o Regulamento Geral dos

Estabelecimentos Prisionais e os confrontarmos com a

Convenção dos Direitos das Crianças percebemos que

nenhum regulamento será suficiente para assegurar a

realização efectiva daqueles direitos. E, de facto, em

todos os grupos que comigo participaram nesta

reflexão esta foi uma das conclusões. Isto remete-me

e remeteu-nos a todos para uma questão

importantíssima, que é a de estes problemas não

poderem ser os problemas daquele menino [refere-se

ao protagonista do vídeo], e, antes, estes terem de ser

os problemas de cada um de nós, de toda a sociedade.

Não podemos querer que aquele menino tenha outras

condições, temos que querer que na sociedade em

que nos inserimos e da qual fazemos parte, não se

admita que aquele telefonema acabe daquela maneira

e que aquele menino tenha de mentir na escola, tenha

de fazer o tal mecanismo já aqui explicado que do

ponto de vista psicológico não compreendo... [refere-

se ao falso self].

O PAPEL DOS PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM
CRIANÇAS E JOVENS COM PAI/MÃE EM RECLUSÃO, NA
REALIZAÇÃO DOS SEUS DIREITOS

FILOMENA GIRÃO, DRª| 
FAF, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 



E de facto isso não pode ser compatível com a sociedade a que cada um de nós quer

pertencer. E esta foi uma conclusão:      Não é um problema deles, daqueles meninos,

filhos de pai ou mãe recluso; é um problema nosso.

E nessa medida damos ao parabéns ao CASPAE - Parabéns, querida Emília! - e a toda a

equipa, naturalmente, mas repetimos que este tem de ser um trabalho de todos. Temos

de sair todos daqui mais conscientes desta realidade.

Depois houve, na verdade, outra conclusão a que chegámos.      Não há condições, não

há meios suficientes, mas também não há consciência deste problema e nem formação

adequada. O que é muito interessante, ja que, tal como o outro grupo [refere-se à mesa

da parentalidade positiva], iniciámos de um ponto diferente, mas chegámos a uma

conclusão semelhante. Esta capacitação tem de ser feita e temos que iniciar esse

processo. 

O direito à não discriminação é um direito que surgiu em todas as comunicações; é um

direito que está plasmado na lei. Foi daqui que partimos para a tal conclusão de que a

lei não basta. A lei é uma "ética de mínimos", isto é, não podemos bastar-nos com essa

ética de mínimos e temos que exigir a cada um de nós e a todos nós, enquanto

comunidade, que avancemos para outro patamar, esse sim realizador da dignidade que

todos merecem. 
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Não é um problema deles, daqueles meninos,

filhos de pai ou mãe recluso; é um problema

nosso.

Não há condições, não há meios suficientes,

mas também não há consciência deste

problema e nem formação adequada. 

Intervenção de Doutora Filomena Gaspar | FPCE UC:

Eu explico. Nós todos temos máscaras e há crianças que vivem permanentemente com uma
máscara, que é que chamamos de um falso self. Elas têm de fingir uma coisa que não são.
Todos os dias e nunca podem descansar



Se formos um pouco atrás e se formos à lei, ainda que eu repita que a lei não basta, na

verdade a finalidade da pena restritiva da liberdade é a criação de condições para a

reinserção. Aliás, a lei vai mais longe e fala da capacidade de o recluso adotar um modo

de vida saudável e digno. Não é assim, infelizmente, sabemos todos, que não é assim.

Isto foi também recorrente e foi também realçado e reiterado por toda a gente que

integrou os grupos.

Falou-se muito no direito de visita, no direito de acompanhamento. Digamos que houve

perspetivas um pouco diferentes e isso foi muito enriquecedor, porque na verdade

consoante o sítio onde estamos, consoante fazemos parte do sistema, estamos do lado

da família, ou estamos do lado do apoio dos técnicos, a nossa perspetiva relativamente

às regras legais também não é igual e isso exige alguma reflexão, naturalmente.

A lei prevê o direito de visita, a lei prevê o direito de acompanhamento e vários outros

direitos; porém, a forma como cada um destes direitos é realizado é, na verdade, muito

deficiente. 

Os Estabelecimentos Prisionais têm alguma margem de manobra aqui e, portanto, se

calhar o que está a falhar é esta exigência da comunidade para que se faça um pouco

diferente. Não são só os meios, é esta nossa consciência que está a falhar aqui.

As conclusões não foram muito diferentes das que a Filomena Gaspar anunciou da sala

dela, partindo nós de um ponto absolutamente distinto.

Volto a dizer: o direito tem de ser aqui instrumental, mas tem de ser um bom

instrumento. 
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A mesa que moderei tinha dois pontos essenciais de

reflexão. 

Um que é:  “faz sentido e é pertinente refletir

separadamente sobre os direitos das crianças com pais e

mãe detidos? Esta foi a 1.ª pergunta que lancei. Porquê

pensar nesta especificidade? E aquilo que surgiu, de facto,

é que continua a fazer sentido refletir nesta especificidade

porque esta é também uma situação concreta que motiva

realmente até uma reorganização da própria

parentalidade. Uma das coisas que abordámos foi as

implicações que a detenção e a reclusão têm na família,

designadamente no modo como a família se vai organizar

no futuro, quer em termos da parentalidade, quer em

termos sociais e económicos. E esta reorganização tem de

contemplar o superior interesse da criança e aquilo que a

pode fazer mais feliz, aquilo que ela pode sentir como

mais significativo, como mais protetor e que para ela

também faça sentido. 

E, portanto, o momento da reclusão mais não é do que um

clique para uma reorganização da parentalidade em que

os serviços e a comunidade têm um papel fundamental no

sentido de promover esta reestruturação em prol dos

Direitos daquelas crianças.

Mas também falámos de uma coisa que eu achei muito

interessante. Pensar os direitos das crianças com os pais e

mães reclusos é pensar em contínuo, não nos focando

apenas no momento da reclusão, mas refletindo sobre o

que se passa antes.

DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS COM PAI/MÃE EM
RECLUSÃO

INÊS COUTINHO, DR.ª | 
CPCJ DE COIMBRA



Isto é, como é feita a rusga? Como é feita a detenção e em que condições as crianças

assistem a esta detenção? O que é que nós podemos fazer para proteger as crianças de

algumas situações que efetivamente acabam por expô-las à violência e ao mau trato,

salvaguardando também que muitas destas investigações têm um caráter sigiloso que

obviamente implica também cuidado por parte da própria investigação.        Temos de

conciliar aquilo que é a parte da investigação, a parte criminal, a parte penal, que

também tem o seu modus operandi, com os procedimentos próprios e necessários para

a proteção da criança. 

E portanto, concretizar estes direitos das crianças com pais ou mães detidos começa

antes da detenção. O que é que nós podemos fazer no momento da detenção? Foi

apontada a possibilidade de serem criadas algumas equipas especializadas que possam

acompanhar os agentes ou as autoridades que vão para estas detenções, para estas

rusgas e cujo único objetivo é efetivamente retirar imediatamente a criança ou crianças

que possam estar nessa situação, proporcionando a elas um ambiente mais seguro até

à ação policial terminar. Frequentemente, aquilo que é referido é que estas crianças

ficam abandonadas. Para além, de assistirem a todo o aparato, ao arrombamento da

porta…sendo os próprios pais que as colocam em perigo muitas vezes. Depois acaba a

rusga, os pais são detidos… e depois as crianças? Muitas vezes ficam ali à espera que

alguém as venha buscar. Mas quem é que vai fazer esta avaliação? Neste sentido será

fundamental pensarmos antes. Uma equipa especializada com foco na proteção

daquela criança. O foco dela não vai ser recolher provas, é ver se há crianças e se há

crianças, quem podem ser os familiares de referência e como é que se pode protegê-

las, ajudá-las a lidar com os sentimentos que a situação vai inevitavelmente despoletar,

mas ajudá-las também a conseguir lidar com a situação da melhor forma possível.

Projeto implementado por

Temos de conciliar aquilo que é a parte da

investigação, a parte criminal, a parte

penal, que também tem o seu modus
operandi, com aquilo que é a necessidade da

proteção da criança. 



      Os direitos destas crianças acabam por ser um contínuo. Não é só a reclusão. Acaba 

por ser antes, durante até o próprio processo de julgamento e em todas estas fases 

implica sempre pensarmos como é que esta parentalidade vai ser reorganizada face a 

estas dinâmicas complexas que implicam uma tríade: as crianças/filhos, os 

pais/indivíduos e os reclusos. 

E este é o segundo desafio. Como é que nós podemos conciliar esta tríade num sistema 

judicial que se quer amigo das crianças? E quando digo amigo é que promova estes 

direitos e que promova esta relação com as figuras de parentalidade.

E aqui surge a pergunta mais difícil de resposta. Como é que nós podemos conciliar e 

que estratégias é que podemos implementar?

Neste sentido, surgem algumas coisas que já foram faladas, que tem a ver com os 

espaços mais acolhedores para as crianças e para as famílias. Também foi abordada a 

necessidade de formação dos técnicos. Para além da capacitação das famílias é a 

formação dos técnicos. Eles poderem terem acesso até a um manual de boas práticas, a 

algumas orientações, formação que os possa ajudar a saber lidar, por ser uma área tão 

específica e é uma área que tem um entrosamento até de tantos saberes, que de facto 

não se pode “cortá-los” porque temos a área do direito, da psicologia, do serviço

social,…eles não podem ser cortados e esta formação dos técnicos tem de facto ajudar 

a conciliar.        Porque quanto mais conseguirmos conciliar perspetivas e promover 

esta sinergia também mais facilmente nós conseguimos acolher estes pais e 

necessariamente as crianças.

Projeto implementado por

Os direitos destas crianças acabam por ser

um contínuo. Não é só a reclusão.

Porque quanto mais conseguirmos conciliar

perspetivas e promover esta sinergia

também mais facilmente nós conseguimos

acolher estes pais e, necessariamente, as

crianças.



Depois foi também referida a possibilidade de existir quase como se fosse o provedor

das crianças dentro do sistema judicial.      Uma figura de referência que pudesse fazer

esta mediação entre o EP, o recluso, a família, até da escola, porque efetivamente a

situação de reclusão tem um impacto brutalíssimo na escola. E é um impacto que é

emocional e também nas aprendizagens.  

E se nós queremos que estas crianças possam aprender, possam crescer, possam ter

um outro futuro para quebrar o ciclo de reclusão, então não podemos só transmitir

conhecimento. Precisamos de compreender estas crianças e podermos dar-lhe alguma

estabilidade na escola que lhes permita adquirir instrumentos para que possam

construir outro tipo de projeto de vida.

E, portanto, é pensar que não é só na família que isto tem impacto, mas na escola

também. Até porque muitas vezes no dia a seguir às rusgas, depois da detenção as

crianças vão para a escola. E muitas vezes chegam à escola e na escola tem aquele

impacto em que toda a gente já sabe, toda a gente comenta e toda a gente rotula. 

Então é importante pensar a escola e como é que ela também pode ser ajudada a

promover esta ideia tão rotulada e tão negativa do que é o período de reclusão. Se

calhar se deixarmos de chamar reclusão para chamar reintegração e pensarmos mais

num projeto de reabilitação a escola pode também ajudar a mudar esta narrativa

daquilo que são os diretos das crianças.

Foi também abordado a possibilidade de ir buscar as potencialidades deste pais. Ou

seja, muitas vezes estes pais estão detidos, mas não deixam de saber coisas. Às vezes

também pode a escola, por exemplo, promover alguma relação, eventualmente até por

zoom. Se existe esta facilidade, importa potenciar o facto de os colegas da criança

deixarem de ver que ele é o filho de pai recluso, mas filho daquele senhor que até veio

à sala de aula falar sobre como concertar uma bicicleta por exemplo. E isto acaba por

promover esta ligação.

Projeto implementado por

Uma figura de referência que pudesse fazer

esta mediação entre o EP, o recluso, a

família, até da escola, porque efetivamente

a situação de reclusão tem um impacto

brutalíssimo na escola.



Tudo isto não é linear. No meio disto tudo temos vários graus de crime, de perigosidade

para as crianças e uma das coisas que foi muito focada é “como avaliar o impacto que

esta relação, que estamos a promover, ou das ações a implementar, têm no dia a dia da

criança?”.

Está a ser positivo o impacto, não está a ser? Quem é que vai avaliar? Que instrumentos

utiliza? Como podemos concretizar estes direitos? Por acima de tudo está a segurança

da própria criança e a segurança da comunidade.

Portanto nesta tríade será importante podermos ter várias perspetivas, várias entidades

com experiência nesta área e porque, só assim é possível nós construirmos outros

saberes.

Também se falou muito da consciência do papel parental e da confidencialidade. É

importante respeitar a confidencialidade daquela criança, não só por exemplo na

questão das visitas, mas também na comunidade, na escola, no seu ATL, no seu clube

desportivo e poder respeitar aquilo que é a privacidade dela.

Projeto implementado por



O World Cafe, enquanto opção metodológica, provocou, de forma genuína e

descontraída, o diálogo construtivo, a partilha de ideias, de factos e, ainda, o

lançamento de sugestões de práticas potenciadoras de mudança, no que diz respeito

aos direitos das crianças e jovens com pai ou mãe privados de liberdade,.

Abordar os direitos das crianças com pai ou mãe em  reclusão, conduz a uma

necessária reflexão e discussão, em torno de estratégias concertadas, que promovam

uma intervenção sistémica centrada na tríade: crianças e jovens, pais (pai e mãe)/família

e profissionais.

As crianças surgem como vítimas diretas de uma experiência de vida, que não foi sua

opção, sendo desprovidas do exercício pleno de direitos previstos na Convenção sobre

os Direitos da Criança (1989) e Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia –

Tratado de Lisboa (2009) - que no seu artigo 24º reconhece os Direitos das Crianças.

A reclusão deverá ser entendida como um processo contínuo prevendo diferentes

fases, que antecedem e precedem, o estado efetivo de privação de liberdade. Cada uma

das fases, nas suas diferentes formas e abordagens, têm impacto na vida das famílias,

implicando uma reorganização familiar e da parentalidade, e, inevitavelmente, impacto

no desenvolvimento da criança.

Este impacto permite, portanto, atribuir significância específica aos direitos das crianças

e jovens, com mãe ou pai privados de liberdade, por se tratar de uma realidade

concreta e, por isso, também ela específica.

Contemplar o superior interesse da criança é crucial na intervenção com a família no

todo, garantindo o bem-estar físico e mental da criança, em particular, assentes nos

princípios da felicidade e do que é significativo e protetor para si.

É emergente promover a consciencialização sobre os direitos que os(as) filhos(as) de

pais ou mães em reclusão ou privados de liberdade, têm a uma parentalidade positiva.

Projeto implementado por

CONCLUSÕES FINAIS



Para se promover esta consciencialização, importa analisar e compreender, a um nível 

macro, as questões da qualidade da relação parental e, designadamente, (re)pensar 

sobre a perspectiva que vigora de que são apenas os progenitores, mãe ou pai, as 

figuras parentais de referência da criança.

Analisar e perceber qual é a qualidade de relação entre a criança e a figura parental é 

essencial para se delinearem estratégias de atuação. Estratégias estas sensíveis e 

ajustadas ao contexto ecológico e sistémico onde se insere a criança, mas que também 

tenham em conta o nível de competência, capacidade e necessidade da figura parental, 

em estabelecer uma relação com a qualidade desejável com a criança.

Assegurar os direitos das crianças, com pais e/ou mães, privados de liberdade não se 

trata apenas de um problema das famílias e das crianças, mas sim de um problema da 

sociedade no geral, não havendo, ainda, plena consciência sobre este.

Identificam-se falta de condições estruturantes, insuficiência de meios e de formação 

adequada dos profissionais que possibilitem o exercício pleno de direitos, como seja o 

direito à não discriminação, previsto na lei. 

No entanto, a lei não é suficiente, é uma “ética de mínimos” e a sociedade, enquanto 

comunidade, deve exigir que se repense e avance para um outro nível que promova e 

execute a  dignidade, enquanto direito fundamental. 

Apela-se, portanto, ao conhecimento em torno da problemática, da consciencialização e 

capacitação dos diferentes intervenientes na defesa e concretização dos direitos das 

crianças com pai ou mãe em reclusão nas várias dimensões abordadas.

 

Projeto implementado por



Propostas reflexivas para a mudança

A reflexão em torno de práticas ou estratégias de mudança para garantir o supremo

interesse da criança ao nível do exercício pleno de um Estado de Direito é crucial.

Uma intervenção em rede concertada, assente num modelo colaborativo, entre as

diversas organizações responsáveis e intervenientes no processo de reclusão– antes,

durante e depois – que permita o despoletar de sinergias, o alinhamento de ideias,

apresentação de propostas concretas e exequíveis à luz da lei portuguesa, é uma das

premissas essenciais.

A criação de equipas especializadas que possam acompanhar todo o processo inerente

às diferentes fases da reclusão, com especial destaque na fase das buscas, poderá

contribuir para a criação de um ambiente seguro para a criança. 

Propõe-se ainda a formação e capacitação de profissionais, designadamente, através da

criação de um manual de boas práticas, com orientações em diferentes áreas do saber,

conciliando perspectivas, criando sinergias. Também se destaca a necessidade de

profissionais com formação em intervenção na parentalidade, capazes de trabalhar com

base num modelo colaborativo.

Urge ainda, criar condições estruturais e materiais para manter ou mudar a qualidade

da parentalidade, designadamente nos Estabelecimentos Prisionais a necessidade de

espaços de visita “amigos da criança”, ajustados a diferentes faixas etárias, assim como,

criação ou agilização de meios facilitadores de comunicação mais regular entre a figura

parental em reclusão e a criança.

A perspectiva relativamente às regras legais, por parte dos profissionais, tende a ser

diferente consoante o contexto ou sistema em que se insere o que conduz a uma

necessária reflexão sobre esta forma de interpretar e agir. 

Por último importa ainda refletir sobre direitos previstos na lei (e.g. direito de visita,

direito de acompanhamento, entre outros) e de como cada um destes direitos é

concretizado.

Projeto implementado por
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