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Justiça juvenil, ‘educação para o direito’  
e a (in)visibilidade da cidadania digital

Maria João Leote de Carvalho 
CICS.NOVA	−	Centro	Interdisciplinar	de	Ciências	Sociais,	Faculdade	de	Ciências	

Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH)

Da necessidade de mudança na justiça juvenil 

Nesta	época	de	inovação	e	progresso	tecnológico	―	a	4ª	Revolução	Industrial	
(Schwab,	2017)	―,	a	conectividade	em	rede,	móvel	e	wireless, permite a li-
gação entre indivíduos em qualquer espaço e a qualquer momento. Tornou-se 
parte integrante do quotidiano e os seus impactos fazem-se sentir em todos os 
campos da vida social de crianças e jovens (Castro et al., 2018). A digitalização 
da sociedade (Castells, 2009), acelerada e reforçada em resultado da pandemia 
que vem a afetar a população a uma escala global nos últimos meses, coloca 
os sistemas de justiça juvenil sob maior pressão perante questões e dilemas 
emergentes, em particular no que diz respeito à promoção da cidadania digital 
em contextos de privação de liberdade (Carvalho, 2019).
Nanotecnologia	 e	 tecnologia	 de	 sensores,	 Inteligência	Artificial	 e	 Rede	 5G	

(redes de telecomunicações da próxima geração) potenciam novos ecossiste-
mas tecnológicos marcados pela convergência entre objetos físicos e ambien-
tes virtuais, como é o caso da ‘Internet das Coisas’ (IoT− Internet of Things). 
Na sociedade de informação globalizada, de ‘clouds’ e ‘cookies’, direitos e 
cidadania adquirem uma renovada importância, indissociável da interconexão 
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entre riscos e oportunidades nos usos individualizados, variados e de crescente 
complexidade, das tecnologias digitais online.
Os	mais	 diversos	 equipamentos,	 tecnologias,	 ambientes	 digitais	―	 particu-

larmente	a	 internet	―,	aplicações	e	 realidades	mediáticas	ocupam	um	 lugar	
central na socialização durante a infância e juventude facilitando o acesso a 
informação, entretenimento, comunicação e relações sociais (Castro, 2017).  
O desenvolvimento da identidade social de um indivíduo está cada vez mais 
entrecruzado com a(s) identidade(s) construída(s) no plano digital pela norma-
lização da internet no quotidiano infantojuvenil e a maioria das crianças em 
Portugal parece já não dar atenção à diferença entre ambientes offline e online 
(Ponte & Baptista, 2019). Esta orientação evidencia a importância da cidadania 
digital das gerações mais novas, sobretudo em contextos de vida marcados por 
fatores	de	exclusão	social	e/ou	digital.

A construção social da tecnologia (Leukfeldt & Holt, 2020) e da cidadania 
entre populações socialmente em risco ganha uma nova visibilidade na medida 
em que, recorrentemente, as desigualdades estruturais tendem a corresponder 
a desigualdades em termos de competências digitais, a estruturas de oportuni-
dades sociais diferenciadas na participação dos indivíduos e grupos sociais nos 
espaços virtuais e tecnológicos online.

Neste sentido, importa reter que crianças e jovens não adquirem literacia 
digital natural ou automaticamente; isto é, não se nasce digital (Ponte, 2016). 
O	que	cada	um	faz	é	influenciado	por	oportunidades	que	as	plataformas	e	tec-
nologias oferecem num processo mediado pela família, pares, escola e comu-
nidade, indissociável de valores e normas, das condições sociais, do contexto 
nacional (infraestruturas tecnológicas, sistema educativo e políticas públicas) 
e de tendências da indústria cultural transnacional (Simões et al., 2014; Ponte 
et al., 2018). Como destacam Simões et al. (2014, p. 7) “o contexto social de 
acesso à internet marca as experiências de crianças e jovens na rede. Em parti-
cular, esse contexto marca as condições que lhes permitem tirar vantagens das 
oportunidades e as condições em que estão expostos a riscos”.

A complexidade da vida social em cenários contemporâneos expressa-se na 
coexistência de várias formas e experiências de delinquência em que além da 
associação a trajetórias individuais e contextos sociais diferenciados ganha vi-
sibilidade o peso da presença ou recurso a tecnologias digitais online. Uma 
tendência que traz exigências acrescidas à intervenção da justiça juvenil.
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O que muda? Como muda? 

O ponto de partida para o estabelecimento de sistemas de justiça juvenil é a 
conceção	de	que	as	crianças	que	praticaram	factos	qualificados	pela	lei	penal	
como	crime	−	quando	comparadas	com	os	adultos	em	situação	semelhante	−	
têm	necessidades	específicas	que	requerem	respostas,	medidas	educativas	ou	
sanções diferenciadas das aplicadas a adultos. De acordo com um conjunto va-
riado de normas internacionais da Organização das Nações Unidas e do Conselho 
da Europa, o sistema judiciário deve assegurar que as medidas e as sanções são 
cumpridas com base numa ‘perspetiva de efetivação dos Direitos da Criança’ 
que	define	a	reabilitação,	a	socialização	e	a	educação	como	princípios	funda-
mentais (Carvalho, 2019).

Em Portugal, este sistema consubstancia-se na aplicação da Lei Tutelar Educa-
tiva	(LTE,	Lei	n.º	4/2015,	de	15	de	janeiro,	primeira	alteração	à	Lei	n.º	166/99,	
de 14 de setembro) a crianças que, entre os 12 e os 16 anos de idade, tenham 
cometido	factos	qualificados	pela	lei	penal	como	crime.	O	sistema	de	justiça	
juvenil português difere da maioria dos sistemas de outros países da União Eu-
ropeia, dando 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. As medidas tutelares 
educativas aplicadas pelos tribunais visam socializar e educar as crianças e 
jovens nos valores protegidos pela lei penal, num processo designado de ‘edu-
cação	para	o	direito’,	que	significa	capacitá-los	com	as	competências	e	os	co-
nhecimentos necessários para o desenvolvimento e participação na sociedade 
de uma forma responsável.

Resultados da análise preliminar da informação recolhida em processos tu-
telares educativos consultados em Tribunais de Família e de Menores na Área 
Metropolitana	de	Lisboa	no	âmbito	do	Projeto	“YO&JUST	−	Delinquência	e	Cri-
minalidade Juvenis na Justiça Juvenil e Penal em Portugal”, apoiado pela Fun-
dação	para	a	Ciência	e	Tecnologia	(SFRH/BPD/116119/2016),	permitem	desta-
car	três	desafios	que	a	justiça	juvenil	enfrenta	perante	a	construção	social	da	
tecnologia no tempo presente.
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1. A emergência da ciber delinquência: das (novas) práticas e 
perfis

O	primeiro	desafio	identificado	reporta-se	a	mudanças	de	práticas	e	de	perfis	
sociodemográficos	dos	agentes	de	delinquência	em	função	do	recurso	crescente	
a tecnologias digitais. A ciber delinquência, enquanto categoria reportada à 
prática	de	factos	qualificados	pela	lei	penal	como	crime	com	recurso	a	tecnolo-
gias de informação e comunicação online por menores inimputáveis (Rokven et 
al., 2018), é uma realidade em crescimento tanto em escala como em comple-
xidade (Kranenbarg et al., 2019). Ações a que se associam a diferentes níveis 
de cidadania digital pois nem sempre quem os pratica tem a plena consciência 
de que os seus atos online	configuram	factos	ilícitos	bem	como	não	detém	a	
perceção da dimensão dos impactos e dos públicos-audiências que alcança.

A acessibilidade e a facilidade de uso das tecnologias digitais online, a par 
do	poder	que	conferem	a	quem	as	usa,	moldam	significativamente	a	vida	de	
crianças e jovens e oferecem oportunidades únicas para a prática de delitos 
(Brewer et al., 2018). Uma parte destas ações são transpostas do contexto físi-
co (offline) para o contexto online, mudando de forma e abrangência, podendo 
manter-se tipos de atuação e de dinâmicas similares; a diferença é que agora 
são realizadas com o recurso a tecnologias digitais que outrora não existiam 
ou	não	estavam	acessíveis.	Uma	outra	parte	configura	um	conjunto	de	novas	
categorias	criminais	que	corresponde	a	novos	factos	qualificados	pela	lei	penal	
como crime, que só são cometidos visando ou usando equipamentos e ambien-
tes digitais; isto é, a sua existência depende exclusivamente da componente 
tecnológica (i.e. hacking, ataques DDos, etc.) (Wall 2007).
Se	é	verdade	que	é	nos	ambientes	digitais	online	que	se	configura	uma	panóplia	

de crimes contra crianças e jovens a realidade é que também neste plano que 
alguns jovens se revelam como autores de novas (e velhas) práticas delinquentes. 
As alterações concretas pela prevalência de formas de socialização que mudaram 
dos territórios físicos para os territórios virtuais, pelo acesso e uso de  tecnolo-
gias digitais online,	leva	à	transformação	e	reconfiguração	das	relações	sociais,	
com especial enfoque nas relações familiares e entre pares (Ponte, 2016). Daqui 
decorrem também novas formas de construção sociodigital da violência, facil-
mente difundida e acessível em qualquer ponto do mundo junto de grupos sociais 
e públicos relativamente aos quais outros modelos de violência não chegavam 
(Carvalho, 2018). 

Na atualidade, uma das maiores alterações prende-se com o facto de o poten-
cial prejuízo económico da delinquência juvenil online ser	significativamente	
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superior ao da offline. O que, muitas vezes, começa por ser uma simples ‘brin-
cadeira’ ao viciar-se regras de um videojogo, sob orientação de tutoriais facil-
mente acessíveis online	e	que	não	exigem	um	conhecimento	técnico	específi-
co, pode rapidamente escalar para outras práticas, como o hacking, atingindo 
pessoas, equipamentos e empresas a uma escala global, com elevados danos 
pessoais e materiais.

Em cada geração emergem modelos de violência que constituem referência 
para crianças e jovens pelo que este não é um problema social novo. A mudança 
substancial está na forma como estes modelos são atualmente social e digital-
mente construídos e disseminados em qualquer ponto do mundo, alargando-se 
significativamente	o	espectro	de	crianças	e	jovens	a	que	chegam,	distantes,	na	
maioria dos casos, de uma adequada supervisão ou monitorização parental ou 
educativa (Carvalho, 2019). Neste sentido, na primeira análise de uma amostra 
de processos tutelares educativos em fase jurisdicional constata-se a alteração 
dos	perfis	sociodemográficos,	pela	diminuição	da	presença	dos	perfis	tradicio-
nalmente	dominantes	em	estreita	relação	com	o	significativo	alargamento	do	
espectro	social	e	da	qualificação	escolar	de	base	dos	jovens	a	quem	é	aplicada	
uma medida tutelar educativa.

2. Da investigação criminal à avaliação da necessidade de 
‘educação para o direito’

O	segundo	desafio	neste	campo	 remete	para	a	crescente	complexidade	da	
investigação	criminal	e	da	avaliação	do	perfil	das	crianças	e	jovens	que	entram	
em contato com o sistema de justiça juvenil. Neste âmbito, são frequentes os 
casos daqueles em que se cruza a dupla condição de vítima e agressor, numa 
incessante troca de papéis difícil de averiguar. 

A nova realidade da ciber delinquência, pela natureza do envolvimento tecno-
lógico digital, impõe a necessidade de uma análise crítica aprofundada sobre a 
adequabilidade	das	categorias,	instrumentos	e	modelos	de	avaliação	do	perfil	do	
autor dos factos ilícitos usados no presente, preocupação emergente em siste-
mas	de	justiça	de	diferentes	países.	Os	desafios	são	intensos	e	de	grande	exigên-
cia técnica para a jurisdição de família, crianças e jovens, que tem de evoluir 
de forma cada vez mais articulada com diversos intervenientes especializados, 
convocados para cada caso, dada a essência multidimensional destas situações.

Um dos principais constrangimentos na atualidade decorre da escassez de re-
cursos humanos especializados na área, nos mais diversos patamares da inter-
venção, e do grau de literacia digital dos técnicos encarregados do processo de 
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avaliação.	São	fatores	que	podem	afetar	a	identificação,	compreensão	e	defini-
ção de riscos, oportunidades e respostas para cada caso. Levantam-se ainda in-
terrogações sobre os recursos materiais e equipamentos necessários, se existem 
número	suficiente	em	todo	o	território	nacional	e,	de	igual	modo,	se	os	existen-
tes estão devidamente atualizados e com capacidade para integrar as contínuas 
atualizações de software	sem	as	quais	a	sua	operacionalidade	fica	colocada	em	
causa. Mais ainda, na investigação de factos ilícitos online é exigido um co-
nhecimento técnico acrescido para aplicação de procedimentos e mecanismos 
visando a obtenção de prova, só possível através da cooperação entre diferentes 
entidades, públicas e privadas, nacionais e, muitas vezes, internacionais.

São, pois, inúmeras as questões que se colocam aos operadores judiciários na 
procura	de	medidas	mais	eficazes	constituindo	esta	uma	preocupação	central	
no	debate	científico	e	jurídico	que	vai	avançando	no	plano	internacional	sobre	
justiça juvenil (Brewer et al., 2018; Rovken et al., 2018; Carvalho, 2019).
Nos	processos	já	analisados	no	Projeto	YO&JUST,	suscita-se	a	dúvida	relati-

vamente	à	eficácia	do	processo	de	avaliação	do	perfil	de	risco	de	uma	criança	
ou	jovem	com	base	no	atual	instrumento	científico	usado	no	sistema	de	justiça	
juvenil português na medida em que o mesmo necessita de ser reformulado e 
cientificamente	 validado	para	atender	às	profundas	mudanças	nos	modos	de	
vida na infância e juventude na última década. A integração de informação 
sobre os usos e consumos dos novos media, com particular ênfase na relação 
da criança ou jovem com a internet, é crucial para a concretização de medidas 
que	visem	atender	às	necessidades	específicas	do	tipo	de	comportamento	de-
linquente. As plataformas online são instâncias fulcrais da socialização através 
das quais podem também ser acionadas oportunidades para a mudança que 
visem	 uma	maior	 eficácia	 na	 interrupção	 de	 uma	 trajetória	 desviante.	 Uma	
interrogação	no	centro	do	debate	científico	atual,	suscitada	por	vários	autores	
e	também	levantada	neste	estudo,	prende-se	com	a	necessidade	de	aferir	a	efi-
cácia dos atuais modelos e instrumentos de avaliação relativamente aos novos 
riscos	 digitais,	mais	 associados	 a	 determinados	 perfis	 de	 ciber	 delinquência.	
Uma questão em aberto e que urge aprofundar.

3. Privação de liberdade, ‘educação para o Direito’ e cidadania 
digital

A ideia de que a justiça juvenil consegue promover ambientes institucionais 
adequados que facilitem a reabilitação de jovens é mais fácil de dizer do que 
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fazer (Mackenzie, 2006). A promoção da cidadania digital em contexto de priva-
ção	de	liberdade	−	um	dos	objetivos	do	projeto	DiCi-Educa − Centros educativos 
com competências digitais e cívicas na	origem	desta	publicação	−	é	uma	exi-
gência premente na execução da medida tutelar educativa de internamento em 
centro educativo, sob pena de o princípio da “educação para o direito”, que a 
sustenta, acabar por se esvaziar perante o aumento do envolvimento eletrónico 
nas vidas de crianças, jovens e famílias (Carvalho, 2018).

As crianças e os jovens de hoje nunca conheceram um mundo sem tecnologias 
digitais online. É essencial perceber que se cresce na atualidade no domínio da 
conectividade, móvel e wireless, atravessando sistemas de múltiplos produto-
res, distribuidores e consumidores, numa diluição de fronteiras físicas que se 
esbatem nos novos territórios virtuais. Estilos de vida infantojuvenis difundem-
-se rapidamente pelo mundo inteiro, assumindo um carácter de universalidade 
e, para a maioria das crianças e dos jovens, as referências identitárias cons-
troem-se mediante padrões e lógicas de ação comuns, independentemente do 
ponto do planeta onde se encontram. Simultaneamente, os conhecimentos e 
as competências digitais postas em jogo pelo recurso a estes meios vêm a ser 
adquiridas e desenvolvidas em idades cada vez mais baixas, numa perspetiva 
quase intuitiva, onde cada vez mais passam à condição de produtor, deixando 
de lado um mero posicionamento como receptor ou consumidor.

É neste enquadramento que se coloca a necessidade de contribuir para o 
desenho de estratégias e programas que possam dar resposta à necessidade 
imperiosa de construção da cidadania digital daqueles que se encontram em 
execução de medida tutelar de internamento, sob pena de se tornarem um gru-
po social em risco de ser deixado para trás na aquisição de competências cívicas 
e digitais que constituem requisitos fundamentais para a entrada num mercado 
de trabalho e sociedade globalizados e cada vez mais digitalizados.

A sua reabilitação baseada no princípio fundamental da ‘educação para o 
direito’, estabelecida na Lei Tutelar Educativa, deve implicar um conceito mais 
amplo de educação no qual tem necessariamente de se enquadrar a cidada-
nia digital (Carvalho, 2015). Do ponto de vista estritamente jurídico, no cerne 
deste princípio orientador está um propósito de reabilitação voltado para os 
jovens,	na	qualidade	de	sujeitos	de	direitos,	sendo	os	factos	qualificados	pela	
lei penal como crime cometidos fundamentais para determinar a natureza da 
intervenção judicial.

Em contexto de privação de liberdade, a intervenção é estruturada em torno do 
confronto	de	duas	visões	do	mundo	―,	a	institucional	e	a	dos	institucionalizados	
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―	que	podem	convergir	 se	 forem	promovidas	 oportunidades	 adequadas	 para	
entender	o	que	realmente	significa	a	reabilitação	para	os	próprios	jovens.	

Sem a implementação desta linha de orientação, o propósito de reabilitação 
pode ser realizado no vazio e a probabilidade de resultados positivos será me-
nor (Carvalho, 2015). É neste âmbito que se coloca a discussão sobre a cidada-
nia digital e o desenvolvimento de competências digitais, que abrange tanto os 
jovens	como	os	profissionais	que	com	eles	lidam.	Diversamente	do	que	se	passa	
noutros países da União Europeia, em Portugal as crianças e os jovens possuem 
mais competências digitais e um nível de literacia informacional tecnológico 
claramente	superior	ao	dos	adultos,	o	que	pode	refletir-se	na	intervenção	e	nas		
relações em centro educativo.

Em sociedades da informação como aquela em que vivemos, a construção da 
chamada geração digital não se desenvolve nem abrange todas as crianças e 
jovens	da	mesma	maneira,	acabando		por	se	refletir	nas	perceções	de	risco	e	
(in)segurança que atravessam os respectivos quadros de vida. No presente, a 
intervenção	tem	necessariamente	de	atender	aos	conflitos	e	às	relações	de	po-
der emergentes nos ambientes digitais que trazem consigo à entrada em centro 
educativo, muitas das vezes na qualidade de consumidores ativos e agentes eco-
nómicos que mobilizam diversos nichos do mercado e de consumos tecnológicos.

O propósito do internamento em centro educativo centrado na reabilitação 
do jovem depende de um paradoxo: o objetivo é a autonomia responsável, mas 
tem que ser implementado num contexto de privação de liberdade fortemente 
regulamentado. Este equilíbrio aparentemente contraditório, entre a necessi-
dade de um controlo social formal e a exigência de empoderamento dos jovens 
(Carvalho, 2015), reivindica mais envolvimento e responsabilidade da comu-
nidade em todo o processo e deve incluir modalidades formais, não formais e 
informais de educação para as tecnologias digitais.
Neste	contexto,	é	inegável	que	a	segurança	é	uma	preocupação	basilar	−	tem	

de estar sempre presente na consideração do acesso e usos das tecnologias digi-
tais online, o que exige criatividade e um planeamento exigente e simultanea-
mente	flexível,	como	demonstrado	pela	experiência	da	equipa	do	DiCi-Educa−,	
mas que não pode ser dissociada das dimensões educacionais e de reabilitação 
subjacentes aos princípios da justiça juvenil. Contudo, se as questões de segu-
rança	prevalecerem	sobre	os	fins	educacionais,	as	consequências	desta	opção	
política e institucional sobre as perceções dos jovens pode levar a que se ques-
tione a utilidade do tempo que passam em internamento no centro educativo, 
comprometendo-se os objetivos de reabilitação (Neves, 2007).
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Em sociedades marcadas pela aversão ao risco (Gill, 2007), que potencia, tan-
tas vezes, uma distorcida hipervigilância parental e institucional que impede 
que crianças e jovens conheçam e saibam como lidar com os riscos que surgem 
nas suas vidas, riscos online	−	mas	não	só−,	a	importância	da	capacitação	de	
todos aqueles que atuam nesta área sobre os contornos da construção socio-
digital da delinquência exige uma permanente atualização de conhecimentos 
sobre as transformações nos espaços e processos de socialização na infância e 
juventude na atualidade. 

Num tempo de incertezas e riscos sem precedentes perante ameaças globais 
emergentes, as tecnologias digitais online ganham	espaço	e	significado	na	vida	
social.	 Deste	modo	 capacitar	 crianças,	 jovens,	mas	 também	 os	 profissionais	
que com elas lidam no quotidiano da justiça juvenil, em matéria de segurança 
digital e educação para os media deve constituir uma prioridade. 

Apoio

Este texto tem origem em projeto de investigação da autora apoiado pela FCT 
−	Fundação	para	a	Ciência	e	Tecnologia	através	de	Bolsa	individual	de	Pós-Dou-
toramento	(SFRH/BPD/116119/2016)	com	financiamento	comparticipado	pelo	
Fundo Social Europeu, no âmbito do POCH–Programa Operacional do Capital 
Humano,	e	por	fundos	nacionais	do	MCTES	−	Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	
e Ensino Superior.
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