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RESUMO: A questão de saber qual a fronteira entre poder-dever de educar e crime de ofensa à 

integridade física só ganhou relevância jurídica a partir do momento em que a criança passou a ser 

encarada como verdadeiro sujeito de direitos . Esta nova perspetiva da criança, trouxe alterações 

substanciais ao conteúdo e exercício das responsabilidades parentais, implicando uma limitação ao papel 

desempenhado pelos pais e um equilíbrio nas relações pai/mãe-filho. O legislador civil português, com a 

Reforma de 1977 do Código Civil, optou por suprimir do conteúdo das responsabilidades parentais, o 

poder de castigar moderadamente os filhos, contudo, não estabeleceu expressamente a sua proibição - 

como fizeram alguns países europeus, nomeadamente, a Alemanha , Áustria, Noruega, Finlândia  e Suécia  

-  foi o legislador penal que, em 2007, com a 23ª alteração ao Código Penal, autonomizou o crime de maus 

tratos a menores. Todavia, o legislador civil, nem consagrou proibição civil e é vago em relação ao 

conteúdo do poder-dever de educar, levando a que alguma doutrina nacional e alguma jurisprudência 

entenda que a finalidade educativa pode justificar uma ou outra leve ofensa corporal simples. A proibição 

penal traz consigo a grave questão da criminalização da família que nos impele a sopesar com extremo 

cuidado os direitos em jogo. Naturalmente que a proibição só por si é insuficiente, ela carece de medidas 

complementares, e são três os eixos em causa – reforma legal, reforma política e ações e campanhas de 

sensibilização da sociedade civil.  
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ABSTRACT: The problematic of knowing what is the boundary between the duty to educate and 

the offence against the physical integrity only gained legal importance when children came to be regarded 

as true subjects of legal rights. This new perspective of the child brought substantial changes to the content 

and exercise of parental responsibilities, implying a limitation on the role of parents and a balance in the 

relationship between father/mother-son. Following the reform of the Civil Code in 1977, 

the Portuguese civil legislator chose to suppress  the power to moderately chastise their children from the 

contents of parental responsibilities. However, the legislator does not explicitly set its prohibition, as 

some European countries did - namely Germany, Austria, Norway, Finland and Sweden.  It was with 

the 23th amendment to the Penal Code, in 2007, that the criminal legislator spun the minor crime of child 

mistreatment. Nonetheless, the civil legislator, did not establish a civil prohibition and it 

is vague regarding the contents of the duty to educate, leading some national doctrine and jurisprudence to 

believe that educational purpose can justify some light corporal punishment. The criminal prohibition of 

the portuguese law brings a serious issue of criminalization of family that drives us to weigh very 

carefully the rights at stake. Of course the prohibition alone is insufficient, 

it lacks complementary measures, and there are three axes concerned - legal reform, political reform and 

actions and campaigns of civil society. 

 

KEYWORDS: Castigos corporais; poder de correção; educação; responsabilidades parentais; maus tratos; 
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“In the little world in which children have their existence, whosoever brings them up, there is nothing so finely 

perceived and so finely felt as injustice”1 

 

 

 

 

 

I. Enunciação do problema. Caracterização das responsabilidades parentais 

 

A questão de saber qual a fronteira entre poder-dever de educar e crime de ofensa à 

integridade física só ganhou relevância jurídica a partir do momento em que a criança passou a 

ser encarada como verdadeiro sujeito de direitos2. Esta nova perspetiva da criança, trouxe 

alterações substanciais ao conteúdo e exercício das responsabilidades parentais. 

Tradicionalmente, do ponto de vista pessoal, as responsabilidades parentais eram 

encaradas como um poder dos pais sobre os filhos, durante a sua menoridade. Não é inocente a 

terminologia tradicional “poder paternal” (um poder dos progenitores, e durante muito tempo, 

apenas dos pais3) que trazia “consigo a carga ideológica do poder de domínio ilimitado e 

arbitrário do pai traduzido na completa sujeição do filho aos seus desígnios”4
 ancorado ainda 

                                                
1 DICKENS, Charles, Great Expectations. 
2 Vide, MARTINS, Rosa, “Responsabilidades parentais no séc. XXI: a tensão entre o direito de participação da 
criança e a função educativa dos pais”, in Lex Familiae, Revista Portuguesa de Direito da Família, Ano 5, Nº 10, 
Coimbra Editora, 2008, Coimbra, p. 30, onde a Autora refere “A descoberta da criança como sujeito de direitos é 
recente na história. Durante o séc. XX, a criança não foi sempre perspectivada do mesmo modo: de “objecto de 
protecção” ascendeu primeiro à categoria de “sujeito de direitos” e depois à categoria de “sujeito igual e 
privilegiado ”. Neste artigo, a Autora analisa especificamente a evolução do estatuto de cidadania social da criança 
ao longo da história, sendo que, cronologicamente, a nova perspetiva da criança como sujeito de direitos, dá o 
primeiro passo com a Declaração dos Direitos da Criança em 1924, seguindo-se depois a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança em 1959, consolidando-se na Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989. 
3 “Historicamente, por força do sistema patriarcal, o desempenho do cuidado não coincidia com a detenção dos 
poderes de representação, educação e de decisão em relação aos/às filhos/as ”, SOTTOMAYOR, Maria Clara, 
Regulação do exercício das responsabilidades parentais nos casos de divórcio, 5ª edição, Almedina, 2011, p. 23. 
4 Vide, MARTINS, Rosa, Menoridade, (in)capacidade e cuidado parental, Coimbra Editora, 2008, p. 225. 
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numa ideia de direito subjetivo cujos titulares eram os progenitores, exercendo tal direito no seu 

próprio interesse5. Atualmente, superou-se este modelo autoritário, por um modelo democrático6. 

Por um lado, afasta-se totalmente a ideia de responsabilidades parentais como direito subjetivo 

dos progenitores e falamos agora de poderes-deveres ou poderes-funcionais7, na medida em que 

são exercidos pelos pais no interesse dos filhos (art. 1878º CC), tendo em vista o 

desenvolvimento integral destes8; por outro lado, ao encarar-se a criança como um verdadeiro 

sujeito de direitos “em processo de desenvolvimento, com capacidade de desempenhar um papel 

ativo na determinação dos seus interesses”9, está a admitir-se que a “função protetora dos pais 

deve ser inversamente proporcional ao desenvolvimento físico, intelectual, moral e emocional 

dos filhos”10, uma vez que se reconhece à criança uma autonomia e autodeterminação 

progressiva, em potência, de acordo com a sua idade, maturidade e discernimento11
 
12. 

Em face do exposto, devemos concluir que esta nova perspetiva implica uma limitação ao 

papel desempenhado pelos pais e um equilíbrio nas relações pai/mãe-filho.   

                                                
5 Vide, PINTO, Carlos Mota, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª edição, Coimbra Editora, 2005, p. 232, nota 256. 
6 Vide, MARTINS, Rosa, “Poder Paternal vs Autonomia da criança e do adolescente?”, in Lex Familiae, Revista 
Portuguesa de Direito da Família, Ano 1 Nº 1, Coimbra Editora, 2004, p. 65. A Lei 61/2008, de 31 de Outubro 
alterou a tradicional terminologia “poder paternal”, substituindo -a por “responsabilidades parentais”, vindo ao 
encontro do novo lugar ocupado por pais e filhos na família contemporânea que gravita em torno das relações 
afetivas. Vide ainda sobre a terminologia, SOTTOMAYOR, (nota 3), p. 20, MARTINS (nota 4), p. 225-227 e DIAS, 
Cristina, “A criança como sujeito de direitos e o poder de correcção” in Revista Julgar, Nº 4, 2008, p. 88. 
7 Sobre a questão da natureza jurídica das responsabilidades parentais, cf. SOTTOMAYOR, (nota 3), p. 21-22. E 
ainda, COELHO, Pereira, OLIVEIRA, Guilherme, Curso de Direito da Família, Vol. I., 4ª edição, Coimbra Editora, 
2008, p. 152-153, e MARTINS, (nota 6), p. 67. 
8 Podemos caracterizar as responsabilidades parentais como filiocêntricas, vide, MARTINS, (nota 2), apud 
PINHEIRO, Jorge Duarte, op.cit., p. 40.  
9 MARTINS, (nota 4), p. 109 ss. 
10 Ibidem, p. 227-228. 
11 Cf. MARTINS, (nota 6), p. 68, idem, (nota 2), p. 37 ss, idem, (nota 4), p. 227 ss, SOTTOMAYOR,  (nota 3), p. 
17-19. 
12 De facto, a função de proteção, alicerçada no estado de “dependência natural” do filho nos primeiros anos de vida, 
vai vendo o seu círculo de ação diminuir à medida que o filho vai crescendo, mas isto não significa que a presença 
parental desapareça da vida dos filhos e estes cresçam num “regime de plena liberdade”, não. A esta finalidade, 
complementa-se outra, a da promoção da autonomia e independência, que se intensifica com o crescimento do filho, 
na medida em que o apoio, condução e orientação dos pais é essencial para o “desenvolvimento integral e 
harmonioso da personalidade do filho”. Vide, MARTINS, (nota 4), p. 183 e LIMA, Pires de, VARELA, Antunes, 
“Código Civil Anotado”, op.cit., p. 352. 
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É neste pressuposto que devemos encarar o atual art, 1878º do CC, quando estabelece 

como conteúdo das responsabilidades parentais, “velar pela segurança e saúde (...), prover ao seu 

sustento, dirigir a sua educação, representá-los (...) e administrar os seus bens”, e como se vê, a 

Reforma do CC de 1977, trouxe já, para a sua redação, ideias como o “interesse dos filhos”13
 e o 

reconhecimento de uma autonomia progressiva. Para o nosso trabalho interessará sobretudo o 

poder-dever de educar que colocaremos em confronto com o poder de correção, tentando 

encontrar resposta à pergunta de saber até onde vai o poder de educação e a partir de quando se 

torna num crime de ofensa à integridade física. 

 

 

II. Conteúdo do poder-dever de educar. Poder de correção? 

 

O conteúdo deste poder-dever encontra-se estabelecido no art. 1885º CC14, é um poder-

dever que subordina quase todos os outros, dado o seu papel nevrálgico no conteúdo das 

responsabilidades parentais15. Assim, e seguindo o pensamento de PIRES 

DE LIMA e ANTUNES VARELA, “educar é (...) preparar o menor para a autonomia, para a 

independência (...) mas preparar para a vida numa sociedade civilizada, que tem regras 

necessárias de conduta individual e social”16 e é fazê-lo integrando o filho nesse diálogo, 

envolvendo-o progressivamente na tomada das suas decisões. 

                                                
13 Sendo as responsabilidades parentais consagradas no art. 36º/5 CRP, é também a própria Constituição a 
estabelecer limitações ao seu exercício (art. 69º e 36º/6 CRP), na medida em que este está vinculado ao 
Castigos corporais na educação das crianças interesse do filho e incumbe ao Estado defender as crianças de 
exercícios abusivos dessas responsabilidades. Como refere SOTTOMAYOR, (nota 3), p. 22, “Na era da criança, (...) 
são os direitos destas que devem ser acentuados e valorizados como direitos, liberdades e garantias de natureza 
análoga (...) e não os direitos dos pais, que assumem a natureza de responsabilidades perante as crianças”. Ainda a 
propósito do princípio constitucional da atribuição aos pais do poder-dever de educar, vide, COELHO, OLIVEIRA, 
(nota 7), p. 127-128. 
14 Uma disposição legal sem precedente no Código Civil antes da Reforma de 1977, para aprofundar as causas, vide, 
VARELA, LIMA, (nota 12), p. 349-352. 
15 “Os outros poderes-deveres (...) aparecem como manifestações da realização e desenvolvimento da função 
educativa ”, MARTINS, (nota 4), p. 209-210. 
16 VARELA, LIMA, (nota 12), p. 352. 
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O poder-dever de educar pode ser dividido em três vertentes17, nesta sede, só nos 

interessará a educação propriamente dita (formação da personalidade do filho) que se 

consubstancia num direito de direção e orientação da vida do filho menor. Como se 

efetiva então esse direito de direção dos pais? 

Até à Reforma de 1977, o Código Civil previa expressamente, no seu art. 1884º, um poder 

de correção dos pais18, que permitia a aplicação moderada de castigos corporais como forma de 

corrigir comportamentos desobedientes e insubordinados dos filhos. A verdade é que com essa 

Reforma, tal poder foi abolido do texto legal, na esteira do entendimento já mencionado de 

atenuar o carácter fortemente hierárquico e autoritário da relação filial19. O mal-estar com a 

terminologia já tinha sido sentido na Assembleia Constituinte da CRP de 1976 que optou por não 

mencionar o poder de correção no art. 36º/5 CRP, criando uma tutela de proteção da criança mais 

ampla, contra todas as formas de exercício abusivo do poder paternal20, mas a pergunta que se 

impõe é a de saber se o poder de correção é ainda admitido no nosso ordenamento jurídico e 

sendo, em que termos? 

De facto, o poder de correção nos termos em que existia no CC de 1966 – com uma 

matriz de caráter punitivo e de domínio, em que a criança estava na sujeição de um poder – 

desapareceu. O poder de correção foi substituído pelo dever de educar e é dessa 

perspetiva que deve ser encarado. Contudo, ainda que inexista previsão expressa, não podemos 

entender que a faculdade de correção dos filhos tenha sido absolutamente subtraída da esfera das 

                                                
17 Cf. MARTINS, (nota 4), p. 210. 
18 Antigo art. 1884º Código Civil 1966, sob epígrafe “poder de correcção”, dispunha no nº 1 “Compete a ambos os 
pais o poder de corrigir moderadamente, o filho nas suas faltas”, no nº 2 “Se o filho for desobediente, tiver mau 
comportamento ou se mostrar indisciplinado, pode qualquer dos pais requerer ao tribunal de menores as providências 
convenientes, nos termos fixados em lei especial .” No fundo, ainda sob influência do Código de Seabra e da 
perspetiva autoritária que se tinha da relação filial, vide, Castigos corporais na educação das crianças 
GONÇALVES, Cunha, Tratado de Direito Civil em comentário ao Código Civil Português, Vol. II, Coimbra 
Editora, 1930, Coimbra, p. 369-370.	 
19 Cf., SOTTOMAYOR, Maria Clara, «Aquele que poupa na vara, estraga a criança», disponível 
www.weblog.aventar.eu/sindicatodascriancas.weblog.com.pt, acesso em abril 2014. 
20 Cf. OLIVEIRA, Guilherme, “A criança maltratada”, in Temas de Direito da Família, 2ª edição aumentada, 
Coimbra Editora, 2001, p. 218-219 e DIAS, (nota 6), p. 96. 
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responsabilidades parentais21. Simplesmente, o que sucedeu foi que, em face do advento dos 

direitos das crianças e de estas passarem a ser encaradas como verdadeiros sujeitos de direito, 

modificou-se o conteúdo deste poder e estreitaram-se as malhas da sua aplicação22. 

Atualmente, desde que confinado entre os limites do interesse do menor e o dever de 

educar, o poder de correção, como meio de obediência coerciva, pode ser utilizado23. 

Tentando definir o conteúdo deste poder de correção à luz dos olhos de hoje, podemos 

afirmar que compreende “repreensões e censuras, privação de um divertimento (...) pôr a criança 

de castigo no quarto ou proibi-la de ver televisão ou uma conversa mais agressiva quando teima 

em fazer algo24”. A pergunta que se coloca é sobre se incluirá igualmente a punição corporal, 

ainda que leve. 

 

 

III. Castigos corporais – 	 meio de educação ou crime? 

 

De acordo com o Comité dos Direitos da Criança, considera-se como castigo corporal 

qualquer ação tomada para punir uma criança que, se dirigida contra um adulto, constituiria 

agressão ilegítima; qualquer uso de violência com intenção de causar algum grau de dor ou 

desconforto, ainda que ligeiro, e ainda, punições não físicas cruéis, humilhantes e degradantes25. 

                                                
21 Cf. OLIVEIRA, (nota 20), p. 219, DIAS, (nota 6), p. 96, MARTINS, (nota 4), p. 212-213, LEANDRO, Armando, 
“Poder paternal: natureza, conteúdo, exercício e limitações. Algumas reflexões de prática judiciária”, in Temas de 
Direito da Família, Almedina, 1986, p. 126-127 e DUARTE, Maria de Fátima Abrantes, O Poder Paternal – 
Contributo para o estudo do seu actual regime, AAFL, 1994, p. 71-72. 
22 “Compete-lhes, pois, a faculdade de corrigir os filhos, não como faculdade autónoma, mas antes subordinada ao 
poder-dever (...) de educação, devendo ser exercida sem carácter punitivo dentro dos limites da autoridade amiga e 
responsável que a lei atribui aos pais e que, por isso, só pode ser exercido sem abusos, no interesse dos filhos e com 
respeito pela saúde, segurança, formação moral, grau de maturidade e de autonomia ”, MARTINS, (nota 4), p. 212-
213. 
23 Cf. DUARTE, (nota 21), p. 71-72. 
24 Cf. DIAS, (nota 6), p. 97-100. 
25 Em termos práticos, consideram como castigo corporal, qualquer ação que vise bater em crianças seja com a mão, 
seja com apoio noutros meios como cintos, chicotes, sapatos, colheres de pau, mas também, pontapear, abanar ou 
atirar, arranhar, beliscar, morder, puxar cabelos ou orelhas, colocar as crianças em posições desconfortáveis, queimá-
las, forçar a ingestão (de pimenta, por exemplo, ou lavar a boca com sabão). Vide, Conselho da Europa, «Abolishing 
corporal punishment of children: Questions and answers», Dezembro 2007, disponível online em http://hub.coe.int/, 
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O poder-dever de educar não confere aos pais “o direito de os agredir [aos filhos], de 

ofender a sua dignidade, integridade física, psíquica e liberdade26”; mas dizer isto, não significa 

que se caia num regime de educação de plena liberdade baseado numa conceção amplíssima da 

liberdade das crianças. Até porque nesse caso não se estaria a cumprir o propósito referido 

inicialmente neste trabalho – o de promover a autonomia e independência, para um 

desenvolvimento completo e harmonioso do filho. A ideia aqui é a de corrigir como educar e não 

como punir. 

O legislador civil português, com a Reforma de 1977 do CC, optou por suprimir do 

conteúdo das responsabilidades parentais, o poder de castigar moderadamente os filhos, contudo, 

não estabeleceu expressamente a sua proibição - como fizeram alguns países europeus, 

nomeadamente, a Alemanha27, Áustria28, Noruega29, Finlândia30 e Suécia31 -   foi o legislador 

                                                                                                                                                        
consultado em abril 2014, p. 7. Na nossa jurisprudência, encontramos alguns exemplos concretos, veja-se o Ac. 
Tribunal Relação do Porto de 11.7.2007, onde o pai agredia os filhos, “puxando-lhes os cabelos, batendo-lhes com os 
nós dos dedos na nuca, desferindo-lhes pancadas na parte lateral dos músculos dos braços e na parte lateral externa 
das coxas, deixando -o sem qualquer reacção”. E também o Ac. Relação de Coimbra de 28.1.2009, em que a arguida 
“os obriga a engolir a comida à força, batendo ou dando palmadas na boca, mantendo a boca aberta e metendo uma 
colher com comida; os obriga a comer o que sai fora da boca, mesmo que caia no chão, mesmo que a criança tenha 
vómitos ou chore convulsivamente e expulse comida pelo nariz; os agride com estalos por deitar a comida para o 
chão” e também o Ac. Relação de Guimarães de 15.1.2007, onde a mulher do arguido, quando os menores que tinha 
a seu cargo “urinavam na cama, durante a noite, o que sucedida comm frequência, como forma de os castigar, levá -
los para a casa de banho e dar-lhes banho de água fria ”, em dgsi.pt, abril de 2014.  
26 Cf. SOTTOMAYOR, (nota 19). 
27 Em 2000, procedeu-se a uma alteração da redação do § 1631 II BGB, e estabeleceu-se então que “os filhos têm 
direito a uma educação isenta de violência. Castigos corporais, ofensas psíquicas e outras medidas contra a dignidade 
são inadmissíveis”. Na Alemanha, “já não existe um direito paterno de 
correção como causa de justificação para lesões físicas”. Já em 1998, esta disposição normativa tinha sido alvo de 
alterações, contudo, “excluía do conceito de maus tratos os pequenos castigos físicos com fins educativos”, vide, 
ROXIN, Claus, La calificación jurídico-penal de la corrección paterna in Revista de Derecho Penal y Criminologia, 
UNED., Nº 16, 2005, p. 233-234. 
28 A ideia de castigo moderado desapareceu do ordenamento jurídico austríaco em 1977 e, em 1989, proibiu-se 
expressamente no art. 146º a), o uso de força e o infligir sofrimento físico ou psicológico ao filho, vide, «Corporal 
punishment of children in Áustria», em http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril de 2014.  
29 Desde 1972 que se removeu do Código Penal norueguês o direito de os pais usarem castigos corporais moderados 
e em 1987, The Parent and Child Act, proibiu-se expressamente no seu art. 30º, a sujeição da criança a atos de 
violência. Contudo, o caso norueguês tem uma situação curiosa, em 2005, a propósito da condenação de um homem 
por utilizar violência contra os enteados (batia-lhes no rabo), o Supremo 
Tribunal considerou “que pequenas ofensas eram admitidas”, tal decisão provocou uma retificação ao art. 30º em 
2010 que agora dispõe pormenorizadamente quais os comportamentos violentos que integram aquela proibição “The 
child must not be exposed to violence or otherwise be treated so that its physical or mental health is endangered. This 
includes violence used in raising the child. The use of violence and 
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penal que, em 2007, com a 23ª alteração ao Código Penal, autonomizou o crime de maus tratos a 

menores32. 

IV. Crime de ofensa à integridade física simples e crime de maus tratos 

 

O nosso ordenamento penal, prevê no seu art. 143º, o crime de ofensa à integridade física 

simples e no art. 152º A, o crime de maus tratos, enquanto crimes contra as pessoas. 

De acordo com TAIPA DE CARVALHO33, o bem jurídico protegido no art. 152ºA é a 

saúde – abrangendo quer a saúde física e mental, bem como “o normal e saudável 

desenvolvimento da personalidade da criança”. 

                                                                                                                                                        
frightening, harassing or otherwise inconsiderate behaviour towards the child is forbidden ”, vide, «Corporal 
punishment of children in Norway», em http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril de 2014. 
30 A alteração no ordenamento civil, surgiu em 1983 com o Art. 1.3 do Child Custody and Right of 
Access Act, a sua estatuição é muito interessante “A criança deve ser criada num espírito de compreensão, segurança 
e amor. Não deve ser subjugada, castigada corporalmente ou humilhada ”. Mas já em 1969 tinha sido eliminado do 
Código Penal finlandês a admissibilidade de castigos corporais legais quando perpetrados pelos pais, vide, «Corporal 
punishment of children in Finland», em http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril de 2014. 
31 Em 1957, a lei que ‘desculpava’ progenitores que causassem aos filhos ofensas corporais leves, foi removida do 
Código Penal Sueco. Em 1966, a previsão legal que admitia ‘repreensões’, foi removida do Código de Parentalidade 
e Guarda, vide, «Report of Corporal punishment of children in Sweden», em 
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril de 2014.. Em Julho de 1979, a Suécia, de forma 
pioneira, tornava ilícitos quaisquer castigos corporais ou outros castigos injuriosos, praticados contra crianças pelos 
pais ou por quem as tenha a seu cuidado. Esta proibição expressa fundou-se no facto de “existir uma conexão 
psicológica e sociológica entre castigos corporais, violência doméstica e abuso de crianças”, aliás, tinha igualmente 
subjacente uma ideia de “mudança de atitude da população, a longo termo, e ainda como diret riz de ação”. De referir 
ainda que o “procedimento penal garante que o grau de ‘força’ utilizado na família, carece de exame judicial e que 
a utilização de uma certa força necessária sobre a criança, em virtude do dever de vigilância, permanece como 
elemento essencial do cuidado e proteção da criança e de terceiros”, vide, ZIEGERT, Klaus A., “The Swedish 
Prohibition of Corporal Punishment: A Preliminary Report” in Journal of Marriage and Family, Vol. 45, N. 4 
(1983), p. 917 e 920. A finalidade implícita a es ta abolição de castigos corporais na Suécia, “era a de alterar 
comportamentos públicos; e estabelecer uma clara moldura para a educação e cuidado dos pais (...) a abolição 
surgiu sobretudo com um caráter mais ‘educacional’ que punitivo ”, mas esta não foi uma norma legal isolada, 
juntamente com ela, surgiram “medidas de suporte e acompanhamento, destinadas a incentivar os pais a procurar 
assistência com dificuldades na disciplina da criança e aprender novos métodos de lidar com a (in)disciplina, 
reduzindo a dependência e uso da violência”, havia ainda uma terceira intenção do legislador, a intervenção 
antecipada, que resultou numa diminuição dos maus tratos infantis e numa implementação de mais medidas de apoio 
e menos coercivas, vide, DURRANT, Joan E., «A generation without smacking: the impact of Sweden’s ban of 
physical punishment», Save the Children, 2000, p. 6-8 disponível online em http://www.endcorporalpunishment.org, 
acesso em abril 2014.  
32 Se bem que, quer o Código Penal de 1982 (art. 153º), quer o de 1995 (art. 152º), já previssem, ainda que em 
termos bem menos abrangentes e protetores, uma punição aos maus tratos. 
33 Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, Coimbra Editora, 1999, p. 332. 
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A autonomização deste art. 152ºA surgiu com a Lei 59/2007 de 4 de Setembro, sendo que 

até essa data, o crime de maus tratos figurava no art. 152º juntamente com o crime de violência 

doméstica34
 
35. 

Poder-se-ia questionar a necessidade de uma autonomização deste crime em relação a 

outras previsões legais-penais, como os art. 143º, 144º e 145º CP. Mas a verdade é que o bem 

jurídico aqui protegido vai além do bem jurídico integridade física, protegido pelo art. 143º CP36. 

Aliás, se tomarmos em atenção as alíneas b) e c) do art. 152ºA, vemos que tais situações não têm 

necessariamente de configurar um crime de ofensa à integridade física, o que demonstra que o 

conteúdo de proteção do art. 152ºA é mais alargado37
 - conforme a definição de castigos 

                                                
34 A proibição surgiu no seguimento da constatação pelo Comité Europeu dos Direitos Sociais (CEDS), que Portugal 
estava a violar o artigo 17º da Carta, uma vez que os castigos corporais não estavam ainda todos proibidos. O art. 17º 
dispõe que é necessária uma proibição legal contra qualquer forma de violência contra as crianças, seja na escola, em 
instituições, em casa ou em qualquer outro sítio. Toda a forma de comportamentos ou castigos degradantes contra 
crianças devem ser proibidos na lei e aplicados em simultâneo com sanções civis ou penais. Portugal já tinha sido 
anteriormente advertido para o facto, contudo, apenas com o célebre Acórdão do STJ de 5.04.2006 que considerou 
como legais e aceitáveis agressões físicas leves a menores, o Comité apresentou nova queixa e pouco tempo depois 
surgiu a Lei 
59/2007, vide, «Report of Corporal punishment of children in Portugal», em 
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril de 2014, e FARIA, Mª Paula Ribeiro de, “Acerca da 
fronteira entre o castigo legítimo de um menor e o crime de maus tratos do art. 152º do Código Penal” in Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 16, Nº 2, 2006, p. 317-346. Embora a “cobertura” penal dos castigos corporais 
no seio da família apenas tenha surgido na sua maior amplitude em 2007, desde 1977, com o DL 279/77 (reforçado 
mais tarde pela Lei 166/99), que estavam estritamente proíbidos quaisquer castigos corporais nas escolas. O nosso 
vizinho ibérico também procedeu à alteração da sua lei, no tocante a castigos corporais, também em 2007, 
removendo do art. 154º e 268º do Código Civil espanhol, o direito dos pais utilizarem meios de correção razoáveis e 
moderados, e passando a constar deles o respeito pela integridade física e psicológica do menor. Apenas para 
comparação, o uso de castigos corporais nas escolas espanholas apenas foi suprimido em 1985, vide, «Report of 
Corporal punishment of children in Spain», em http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril de 
2014. Pioneira foi a Finlândia que, desde 1914 havia proibido o uso de castigos corporais nas escolas, vide, «Report 
of Corporal punishment of children in Finland», em http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, abril 
de 2014. 
35 Embora, à partida, o texto do novo art. 152ºA pareça semelhante ao previsto anteriormente n o art. 152º nº 1, a 
verdade é que houve uma modificação substancial na sua alínea a), que agora se mostra indiferente ao facto de o 
comportamento ilícito ser ou não reiterado, e especifica outras situações para além de maus tratos físicos ou 
psicológicos. Até à alteração da norma em 2007, a jurisprudência debruçava-se muito na questão da prática reiterada 
e dava ênfase claro à necessidade de aplicação de maus tratos continuados para que tal consubstanciasse o tipo legal 
de crime. Presentemente, o legislador afastou a necessidade de se verificar uma prática reiterada. 
36 Cf. Comentário Conimbricense, (nota 33), p. 203 e 204. 
37 Comentário Conimbricense, (nota 33), p. 330-331, Taipa de Carvalho, refere ainda que este artigo tem uma 
segunda função, a de “consciencialização ético-social (...) sobre a gravidade individual e social destes 
comportamentos”. 
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corporais do Comité, que abrange igualmente castigos não-físicos. Atenção ainda para o facto de 

não falarmos apenas de comportamentos ativos, mas também omitivos – que integram o conteúdo 

da alínea a) do art. 152ºA CP38. 

Questão que se coloca agora é a de saber se qualquer comportamento violento para com 

uma criança, integrará ou não o tipo de ilícito contido no art. 143º ou 152ºA CP, sendo o agente 

passível de punição criminal. 

Na Alemanha, país que proibiu expressamente a aplicação de castigos corporais, fala-se 

de intensidade de maltrato, na medida em que um maltrato pressupõe que o bem-estar físico não 

seja afetado apenas insignificantemente39, ou seja, “uma palmadinha suave/inócua no traseiro e 

comportamentos similares sobre a criança não chegam a ser uma lesão física punível40”. A 

questão coloca-se antes em saber se outro castigo que vá um pouco além da lesão insignificante, é 

punível ou não. 

 

 

V. Causas de justificação jurídico-penais 

 

Como sabemos, o nosso CP estabelece expressamente algumas causas de justificação, 

mas uma vez que não vigora aqui o princípio do numerus apertus, outras causas justificadoras 

podem existir e “podem provir da totalidade da ordem jurídica”41. 

Ainda que haja um ataque a um bem jurídico e tal ação consubstancie um facto ilícito, 

esse ataque é “admitido por razões de interesses que se consideram superiores42”. 

                                                
38 Num estudo publicado na Revista Análise Social em 1999, os seus autores, distinguem nove tipos de maus tratos: 
abuso emocional com agressão física, agressão física com sequelas, intoxicação, abuso sexual, trabalho abusivo, 
ausência de cuidados básicos, ausência de guarda, abandono definitivo e mau trato in utero, vide, ALMEIDA, Ana 
Nunes de, ANDRÉ, Isabel Margarida, ALMEIDA, Helena Nunes de, “Sombras e marcas: os maus tratos às crianças 
na família” in Análise Social, Vol. XXXIV (150), 1999, p. 106-110. 
39 Comentário Conimbricense, (nota 33), p. 207, onde se refere “A ofensa ao corpo não poderá ser insignificante. Sob 
o ponto de vista do bem jurídico protegido não será de ter como relevante a agressão, e ilícito o comportamento do 
agente, se a lesão é diminuta (...). A apreciação da gravidade da lesão (...) deverá partir de critérios objectivos 
(duração e intensidade do ataque ao bem jurídico e necessidade da tutela penal)”. 
40 ROXIN, (nota 27), p. 235 (tradução nossa). 
41 Vide, sobre as causas de justificação e o princípio da unidade da ordem jurídica, DIAS, Jorge de 
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Tradicionalmente, alegam-se três causas de justificação43: exercício de um direito, 

cumprimento de um dever e consentimento. 

 

a) Exercício de um direito (art. 31º/2/b): Assenta na formulação de MERKEL, seguida por 

EDUARDO CORREIA, segundo a qual, “sempre que uma conduta é, através de uma disposição 

do direito, imposta ou considerada como autorizada ou permitida, está excluída sem mais a 

possibilidade de, ao mesmo tempo e com base no mesmo preceito penal, ser tida como 

antijurídica e punível44”. Foi nestes termos que, durante muito tempo, doutrina e jurisprudência, 

encontraram justificação para o emprego de castigos corporais e outras medidas degradantes, na 

medida em que da junção de vários artigos do CC (1877º, 1878º, 1885º) entendiam haver 

autorização legal civil baseada no “poder paternal” e no dever de correção que figurava no antigo 

art. 1884º CC. Este entendimento não tem a minha concordância, como já afirmei acima45, o 

advento da criança como verdadeiro sujeito de direitos, o esmagamento da ideia de domínio do 

progenitor sobre o filho, a reformulação da conceção e conteúdo das responsabilidades parentais, 

a substituição de um dever de correção por um dever de educar, todos estes argumentos, levam-

me a afastar de imediato qualquer hipótese de encarar o exercício das responsabilidades parentais 

como legitimante para a aplicação de agressões aos menores. isto não significa que a disciplina 

associada a uma educação no interesse do filho, não possa, nem tenha de lhe impor pequenas 

contrariedades, mas estas têm de ser efetivadas por outros meios que não a ofensa corporal ainda 

que simples46. 

                                                                                                                                                        
Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2ª edição, Coimbra Editora, 2007, p.385-390. 
42 MONTEIRO, Filipe Silva, O Direito de Castigo ou o direito dos pais baterem nos filhos, Colecção 
Minho Universitária, Livraria Minho, 2002, p. 46. 
43 MONTEIRO, (nota 42), p. 45. 
44 DIAS, (nota 41), p. 389, apud, CORREIA, Eduardo. 
45 Vide supra, ponto II. 
46 Em posição contrária, vide, DIAS, (nota 41), p.506 ss, que admite que em casos muito restritos, desde que 
confinada à finalidade educativa exercida no interesse do filho, se poderá justificar uma ou outra leve ofensa corporal 
simples com base no exercício do poder-dever de educar. Na doutrina alemã, a propósito da proibição do uso de 
violência na educação, KÜHL, entende que o direito de correção se mantém ainda como causa de justificação, na 
medida em que este só foi derrogado nas situações em que os castigos físicos sejam degradantes. GÜNTHER, 
também a propósito do §1631 II BGB, aplica a sua construção do injusto penal, ou seja, ao lado das causas de 
justificação válidas para todo o ordenamento jurídico, existe depois a categoria das causas de exclusão do injusto 
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b) Cumprimento de um dever (art. 31º/2/c): Alega-se, nesta sede, a existência de um dever 

de dirigir a educação do menor (art. 1878º CC), na base do qual se permitiria a aplicação de 

agressões ao educando47. Novamente, afasto esta possibilidade com base nos argumentos supra, 

da alínea a). 

 

c) Consentimento (art. 31º/2/d): O consentimento, enquanto causa de justificação, não 

pode constituir elemento do tipo do crime. Para que o consentimento releve como exclusão da 

ilicitude do facto tem de se referir a interesses jurídicos livremente disponíveis e que o facto não 

ofenda os bons costumes (art. 38º CP) – Ora, o art. 149º CP, considera o bem jurídico integridade 

física como livremente disponível.  

Refere ainda o art. 149º CP no nº 2 que para se aferir se o facto contraria ou não os bons 

costumes48, tomam-se em conta os motivos e fins do agente ou do ofendido, bem como os meios 

utilizados e a amplitude da ofensa. Muito embora, alguma doutrina, encare a possibilidade de o 

                                                                                                                                                        
penal, as quais, devido à falta de mérito da pena apenas eliminam o injusto penal. Assim, a supressão do direito de 
correção no direito civil não impede que se admita que o injusto penal se exclui, porque a intromissão do estado na 
família aparece como politico-criminalmente inoportuna. Isso leva a que, ainda que admitindo sem sombra de dúvida 
que os castigos físicos estão proibidos no direito da família, se evite uma criminalização da família, vide, ROXIN, 
(nota 27), p. 236-237. De acordo com a nossa posição, vide, SOTTOMAYOR, (nota 19), refere que “A convicção 
dos tribunais em considera r este direito uma causa de exclusão da ilicitude, mais não significa do que um vestígio 
cultural da antiga patria potestas do Direito Romano, que criou um entendimento das relações pais-filhos, como 
relações de domínio” e também o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, numa decisão de Setembro de 1998, que 
condenou o Reino Unido a pagar uma indeminização a um menino inglês vítima de castigos corporais pelo padrasto, 
na medida em que a legislação inglesa permitia – e ainda permite - a aplicação de castigos moderados na educação 
dos menores, vide, Abolishing corporal, (nota 25), p. 12-14. 
47 Na doutrina alemã, HOYER, entende que ainda que o disposto no §1631 II BGB garanta ao filho o direito a uma 
educação sem violência, não se pode perder de vista que o poder paternal inclui o dever de cuidar, educar, manter e 
fixar a residência do filho. Ora, no seu entender, a proibição de violência vale somente para a finalidade educativa e 
já não para os restantes pilares que compõem as responsabilidades parentais. Para ele, quando uma ação de correção 
pretenda afastar o filho de um comportamento autolesivo e perigoso para si mesmo, então esta correção não segue 
nenhum fim educativo, antes, contribui para o dever de cuidado e vigilância que incumbe aos pais, logo, não há aqu i 
maltrato físico, vide, ROXIN, (nota 27), p. 238-239. 
48 Para aprofundamento da questão dos bons costumes, vide, ANDRADE, Manuel da Costa, Consentimento e acordo 
em Direito Penal, reimpressão, Coimbra Editora, 2004, p. 537 ss. 
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consentimento relevar como causa justificativa nesta sede49, eu sigo a opinião de que se deve 

considerar irrelevante a não oposição ou consentimento da vítima50. 
 

 

VI. A questão da adequação social 

 

Foi WELZEL que desenvolveu a teoria da adequação51
 que, nas suas palavras significa 

que “deixam-se excluir do conceito de ilícito todas as condutas que se movem funcionalmente 

dentro da ordenação social historicamente desenvolvida52”. 

A adequação social, enquanto critério de valoração global da ação, é um conceito bastante 

controverso e discutido53, mas podemos afirmar que atualmente a doutrina se divide em quatro 

grupos - os autores que consideram a adequação social como: causa de exclusão do tipo, causa de 

justificação, causa de desculpação ou aqueles que afastam totalmente a sua aplicação. Neste 

ponto, sigo a opinião dos autores que consideram a adequação social como pertencente ao tipo54. 

                                                
49 MONTEIRO, (nota 42), p. 45-48. 
50 Mª Paula Ribeiro de Faria in Comentário Conimbricense do Código Penal, (nota 33), p. 335. 
51 Teoria essa que o autor criou em reação ao positivismo e que, posteriormente, veio a rejeitar no sentido de que 
deixou de a considerar como causa de justificação, vide, FARIA, Mª Paula de, A adequação social da conduta no 
Direito Penal – ou o valor dos sentidos sociais na interpretação da lei penal , 2003, p. 58 ss e também, ROXIN, 
Claus, Derecho Penal. Parte General. Tomo I, tradução de Diego-Manuel Luzón Peña, Thomson, Civitas Ediciones, 
reimpressão, 2007, Madrid, p. 293. 
52 FARIA, Mª Paula de, A adequação social da conduta no Direito Penal (ou a relevância do simbolismosocial do 
crime), in Direito Penal: Fundamentos dogmáticos e político-criminais, homenagem ao Prof. Peter Hünerfeld, org. 
Manuel da Costa Andrade et al., Coimbra Editora, 2013, p. 293, apud, WELZEL. Noutro artigo, a mesma autora, 
apresenta os exemplos dados por WELZEL para demons trar a aplicabilidade da teoria da adequação social e 
demonstrar que “tais condutas não se deixam integrar em nenhum tipo legal de crime (...) uma vez que o legislador 
não pode ter pensado o tipo legal de crime para elas”, vejamos, são socialmente adequadas e por isso atípicas, 
condutas como, a privação da liberdade nos modernos transportes públicos, a aceitação de presentes e benefícios de 
escasso valor por parte de funcionários públicos na altura do Natal, a difamação de terceiros em círculos familiares 
restritos, vide, (nota 34), p. 331. 
53 Para mais desenvolvimento, vide, FARIA, (nota 52), p. 294-296 e 298-299 e ROXIN, (nota 51), p. 293-297. 
54 A adequação social não deve ser entendida como causa de justificação na medida em que releva em termos da 
própria incriminação, “uma coisa é a valoração da específica forma de comportamento vertida no tipo (...) outra , é a 
identificação de um ponto de vista neutralizador ou justificador capaz de tornar aceitável perante o ordenamento 
jurídico a prática desse facto. Onde intervém a justificação, o recorte típico do facto já foi identificado”, FARIA, 
(nota 52), p. 299-300 e o próprio WELZEL, quando afirma que “a verdade não está no momento isolado, mas apenas 
pode resultar da consideração geral do todo ”, no sentido de que a adequação social surge num primeiro momento 
“descriminalizando” o ato. E no mesmo sentido, DIAS, (nota 41), p. 293, quando diz “juízos de ilicitude como os 
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Agora vejamos qual a importância desta questão para o tema em análise. Refere-se na doutrina o 

facto de que em Portugal “subsiste uma «tolerância cultural da sociedade face ao castigo físico, 

que continua a ser aceite como método legítimo de educação”55
 o que nos poderia levar a 

questionar a necessidade da sua criminalização. FIORI fá-lo, afirmando que o castigo corporal 

aplicado pelo pai ao filho integra a tipicidade da ofensa à integridade física, contudo, por 

entender que ela é tolerada socialmente, não seria correto falar de uma lesão efetiva dos bens 

tutelados, ou por outras palavras, “tendo por objectivo (...) a correcção e educação do menor, 

sendo essa finalidade positivamente valorada (...) e socialmente normal e tolerada a conduta, esta 

não atingirá o nível de ofensividade suficiente capaz de fundar a ilicitude penal”56. Não podemos 

sufragar esta posição, sobretudo por encararmos hoje o poder-dever de forma diferente, 

consideramos que não há lugar ao uso de violência na educação dos menores e que nenhum 

superior interesse da criança (ao qual o poder-dever está adstrito) parece acolher semelhante 

forma de educação. 

Além do mais, existe hoje uma “consciência comunitária de que todas as formas de 

violência sobre as crianças são socialmente intoleráveis57”. Ou seja, da nossa perspetiva, a 

adequação social não pode servir para excluir a ilicitude da conduta de uso de violência sobre os 

filhos com finalidade educativa. Mas afirmar isto traz à discussão o complexo problema da 

«criminalização da família». 

 

 

                                                                                                                                                        
que estariam presentes (...) na cláusula da (in)adequação social só podem ser momentos e critérios do juízo de 
ilicitude jurídico-penal, prévios à tipificação”. A teoria da adequação social só poderá ser aplicada como princípio 
interpretativo restritivo do tipo legal de crime. 
55 NEVES, José Francisco Moreira das, Os maus tratos infantis na jurisdição criminal…, ob.cit., p. 3, disponível 
online em www.verbojuridico.com/doutrina/penal/maustratosinfantis.html 
56 Cf. FARIA, Mª Paula de, “A lesão da integridade física e o direito de educar – uma questão «também» jurídica”, in 
Juris et de Jure, nos 20 anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – 
Porto, 1998, p. 906-908, apud, FIORI. E com um ponto de vista semelhante, BEULKE, sobre a perspetiva alemã do 
problema, apenas considera proibidos os castigos físicos que sejam degradantes, segundo ele, “uma bofetada 
comedida ” não tem caráter degradante “quando apareça como adequada na situação concreta e seja defensável do 
ponto de vista educativo”, como ROXIN afirma, aquele autor transferiu a questão do direito de correção do plano da 
justificação para o plano do tipo, vide, ROXIN, (nota 27), p. 236. 
57 NEVES, (nota 55), p. 3. 
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VII. Criminalização da família e o princípio bagatelar 

 

Como temos vindo a dizer, Portugal não consagrou na lei civil nenhuma proibição 

expressa de uso de violência como meio de educação – é um facto que suprimiu do CC a previsão 

de aplicação de castigos moderados, mas é vago em relação ao conteúdo do poder-dever de 

educar, levando a que alguma doutrina nacional e alguma jurisprudência entenda que a 

“finalidade educativa pode justificar uma ou outra leve ofensa corporal simples”58. 

Julgo que é imperativo uma alteração de paradigma social e jurídico no tocante à forma 

como encaramos o poder-dever de educação, parece-me urgente implementar a nível jurídico 

uma proibição absoluta do uso de violência na educação das crianças, consciente da necessidade 

de, juntamente com tal proibição, implementar medidas complementares de sensibilização, 

acompanhamento, sinalização e formação de famílias onde se verifique o uso deste meio como 

educação. Dito isto e fazendo defesa de um sistema de abolição total da violência na educação, 

que tem como consequência a punição de qualquer castigo físico como lesão física ou mau trato, 

surge então o complexo problema da «criminalização da família». Pergunta-se, penalizar 

qualquer ofensa corporal simples, uma palmada sonora, um puxão de orelhas, não nos levará a 

punir desproporcionalmente um ato que trará consigo consequências, porventura, mais nefastas 

para as relações familiares59? 

                                                
58 Taipa de Carvalho, Comentário Conimbricense, (nota 33), e no mesmo sentido, Mª Paula Ribeiro de 
Faria, quando afirma “Na educação do ser humano justifica -se uma correcção moderada que pode incluir alguns 
castigos corporais ou outros. Será utópico pensar o contrário e cremos bem que estão postas de parte, no plano 
científico, as teorias que defendem a abstenção total deste tipo de castigos moderados ”, no artigo (nota 34), p. 323. 
Ac. STJ de 5.04.2006 in www.dgsi.pt, onde se pode ler “Qual é o bom pai de família que, por uma ou duas vezes, 
não dá palmadas no rabo dum filho que se recusa ir para a escola, que não dá uma bofetada a um filho que lhe atira 
com uma faca ou que não manda um filho de castigo para o quarto quando ele não quer comer? (...) perante uma ou 
duas recusas, umas palmadas (sempre moderadas) no rabo fazem parte da educação (...) Uma bofetada a quente não 
se pode considerar excessiva .” E ainda o Ac. Relação do Porto de 2.7.2008 in www.dgsi.pt, onde se afirma “Tem-se 
entendido que a ofensa da integridade física será justificada quando se mostre adequada a atingir um determinado 
fim educativo e seja aplicada pelo encarregado de educação com essa intenção. Os pais estarão em princípio 
legitimados ao castigo por força do poder paternal .” 
59 Vide, ROXIN, (nota 27), p. 240 ss, onde o autor refere que pode ser contraproducente a intervenção estatal 
naqueles casos em que a relação filial se caracteriza por ser íntegra e afetuosa e, regra geral, não problemática, mas 
em que, numa situação isolada e extemporânea, ocorre uma ofensa simples. O dano que essa intervenção estatal 
provoca na paz da família – se, por exemplo, a ofensa simples se deu num lugar público e foi comunicada às 
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Alguma doutrina alemã, fundada na interpretação literal do §1631 II BGB, entende que 

todo e qualquer tipo de castigo físico é ilícito, ainda que não alcance a intensidade de um 

maltrato, pois tal ação significa sempre para o filho uma humilhação. I. é, entendem que o 

legislador, quis igualmente proibir as atuações físicas insignificantes. 

Todavia, no meu entender julgo que a ofensa insignificante, dada a natureza diminuta da 

lesão, não permite falar, de facto, numa ofensa ao bem jurídico. Falamos aqui do princípio 

bagatelar60. Tal principio “só se refere a lesões diminutas ou de escassa intensidade, o que não 

sucede com a adequação social que permite uma valoração da conduta em função do contexto ou 

do circunstancialismo em que tem lugar não atendendo exclusivamente à quantidade da lesão 

produzida61”, ora, assim sendo, é possível distinguir adequação social de bagatelas. O que 

significa que as bagatelas tanto podem servir para afastar a ilicitude62, como valer como critério 

de medição da pena. 

Assim, no âmbito deste estudo, existirá, para situações de manifesta desnecessidade de 

proteção do bem jurídico, a válvula de escape do princípio bagatelar – da minha perspetiva, o ato 

do pai que, num momento de descontração, dá um “calduço” ao filho por este dizer uma tolice; 

ou a mãe que aperta ligeiramente o braço da filha quando pressente que esta iria revelar algo 

inapropriado a um terceiro, estas são situações abrangidas pelo princípio bagatelar. O mesmo já 

não poderei dizer em relação à palmada moderada na mão ou no rabo da criança que faz uma 

asneira, ou a chapada na cara, ou o puxão de orelhas, estes são atos cuja ofensa corporal não se 

                                                                                                                                                        
autoridades ou, como ocorre frequentemente, tais comportamentos são usados e esgrimidos em ações de regulação 
das responsabilidades parentais, depois da rutura do casal – pode ser muito mais prejudicial para a criança do que a 
ofensa simples – ainda que ilícita – que sofreu. Roxin fala no estabelecimento de uma causa de exclusão da 
punibilidade. 
60 Roxin, não estabelece distinções entre o conceito de princípio bagatelar e adequação social, atribuindo tanto a um 
como a outro uma função interpretativa. Faria Costa, considera que o princípio bagatelar pode manter intocado o 
tipo, refletindo-se apenas na necessidade de pena e punição do agente. Figueiredo Dias e Ribeiro de Faria, entendem 
distintamente adequação social de principio bagatelar, admitindo que o principio bagatelar pode apenas funcionar 
como critério de determinação da medida da pena , vide, FARIA, (nota 51), p. 303. 
61 FARIA, (nota 51), p. 304. 
62 O exemplo referido por FARIA, (nota 51), p. 306, não se pode considerar preenchido o tipo legal de ofensa à 
integridade física, o encontrão sofrido num transporte público. 
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deve considerar diminuta63. Esta proibição tem, desde logo, uma função educativa, de transmitir a 

mensagem clara para aqueles que vivem dentro das quatro paredes da intimidade doméstica de 

que os castigos corporais não são mais aceitáveis ou legítimos quando usados contra crianças. 

Ainda que esteja consciente de algumas situações limite, para as quais se devem encontrar 

soluções equilibradas64, é imperativo que se entenda que “as crianças não devem receber menos 

proteção que os adultos... é necessário pôr fim às justificações dadas pelos adultos em relação à 

violência contra as crianças, seja porque é uma conduta aceite tradicionalmente, seja por estar 

encoberta por uma ‘dita’ necessidade de disciplina65”, ou seja, se dar uma chapada, uma palmada 

ou puxar cabelos e orelhas a um adulto constitui um crime de ofensa à integridade física, porque 

razão e com que justificação podemos aceitar, quando praticado contra crianças? 
 

 

VIII. Conclusões 

 

A ideia de que o uso de ofensas corporais leves na educação das crianças é para o seu 

bem, deve merecer tolerância zero, na medida em que perpetua a violência, transmitindo às 

                                                
63 A este propósito e procurando a perspetiva das crianças sobre o tema, vejam-se as respostas por elas dadas à 
pergunta: O que se sente quando alguém vos dá uma palmada?, “Parece que alguém nos bate com um martelo. 
(menina, 5 anos); É como quando se está no céu e se cai para o chão e se magoa. (menino, 7 anos); Dói muito, faz-te 
sentir triste. (menina 6 anos); Estás magoado choras [e] gotas saem dos teus olhos. (menina, 5 anos); E sentes que já 
não gostas dos teus pais. (menina, 7 anos); Sente -se, tu sentes como se quisesses fugir porque estão a ser como que 
maus e isso magoa muito. (menina, 7 anos); É mau ou triste quando o teu pai ou mãe te dão uma palmada – tu tentas 
e dizes aos teus tios, mas eles não fazem nada. (menina, 5 anos); Eu não fico triste, só quando a minha mãe me dá 
palmadas…e depois eu choro…(menina, 4 anos)”, in Direitos Humanos da Criança, disponível online 
http://www.fd.uc.pt/hrc/manual/pdfs/, consultado em abril 2014.  
64 HEINRICH vem admitir - excecionalmente - o castigo físico com base na ideia de estado de necessidade 
justificante, para dois grupos de casos: primeiro, aquele em que o filho é de tal forma obstinado que já não parece 
(objetivamente) suficiente uma atuação educativa dos pais com medidas sem violência; segundo, aquelas situações 
em que o educador (subjetivamente) não seja capaz de educar sem violência. Diz este autor que esta formulação evita 
que s e crie um “vazio educativo”. ROXIN, crítica, afirmando que para estas situações o legislador alemão previu 
várias medidas de assistência a crianças e jovens, evitando-se precisamente o “vazio educativo”, vide, ROXIN, (nota 
27), p. 239-240 Também em Portugal, existe a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo que estará habilitada 
a intervir em situações idênticas. 
65 Paulo Sérgio Pinheiro, Membro da sub-comissão da ONU para a promoção e proteção dos Direitos 
Humanos das Crianças, Geneva, 2006, in Plain talk about spanking, 2011, disponível online em 
www.nospank.net, consultado em abril 2014.  
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crianças, desde tenra idade, que a violência é uma forma viável de fazer valer a nossa posição, 

quando, de facto, mais não representa do que perda de controlo. 

Acreditar que a criança aprende por via do uso da violência é um erro, gera um sentimento 

de medo irracional, não a compreensão nem o respeito pelas regras, apenas uma mera submissão 

e obediência cega e de temor. A violência pode resultar de um ato propositado de castigar ou 

apenas como uma reação impulsiva provocada por irritação, stress, desespero ou impaciência – 

seja como for, a sua consequência é sempre a violação dos Direitos Humanos. Não só a violência 

contra as crianças é injustificável, como toda a violência contra crianças é evitável66, esta é a 

mensagem a reter e a difundir. 

É legítimo perguntar se haverá aqui necessidade de tutela penal, i.é, se a finalidade de 

proteção da norma não se obtém por outras vias menos onerosas. Parece-me que não. 

Muito embora entenda que antes do caráter punitivo, semelhante proibição, tem sobretudo 

um caráter educativo e orientador, torna-se óbvio que este objetivo primário só pode ser 

alcançado se houver uma punição penal subjacente, como forma dissuasora do comportamento. E 

se este argumento não servir, será indiscutível o da necessidade de proteger as crianças contra 

qualquer tipo de violência (pelo menos) de forma igual à proteção garantida aos adultos. Quanto 

muito, poder-se-á discutir a medida da pena e/ou se não haveria aqui lugar a punição com pena 

privativa da liberdade ou multa. 

Naturalmente que a proibição só por si é insuficiente, ela carece de medidas 

complementares, e são três os eixos em causa – reforma legal, reforma política e ações e 

campanhas de sensibilização da sociedade civil. A reforma legal passa por uma proibição total e 

expressa do uso de violência na educação, e uma remoção clara e inequívoca de qualquer 

margem para aplicação de causas justificativas ou exclusão da tipicidade ou ainda alegando uma 

adequação social do comportamento67. Em Portugal, falta na legislação civil uma proibição 

expressa que demonstre claramente que o uso de ofensas físicas (ainda que leves) está excluído 

do conteúdo das responsabilidades parentais, seja pelo dever de educar, corrigir ou dirigir. É essa 

                                                
66 Idem. 
67 Cf. Abolishing corporal, (nota 25), p. 19-22. 
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ponte que deve ser feita com o direito penal de forma a existir uma harmonia no ordenamento 

jurídico que gere uma certeza e segurança inabaláveis no tocante ao respeito pelos Direitos 

Humanos68. 

O problema da criminalização da família (que tem inerente o receio de que, com uma 

proibição tão abrangente como esta, se comece a ‘perseguir’ processualmente todo e qualquer 

caso de castigo corporal que surja69) estará resolvido se tivermos em conta a aplicação do 

princípio bagatelar (para aquelas situações em que dada a inocuidade da agressão, nem sequer se 

pode falar numa ofensa ao bem jurídico) em consonância com o princípio de minimis non curat 

praetor, a lei não se ‘preocupa’ com questões triviais e de somenos importância – ou seja, os 

estados devem desenvolver mecanismos eficazes de informação e sinalização. Todas as 

informações reportadas de uso de violência contra crianças deverão ser devidamente investigadas 

e assegurada a proteção contra abusos significativos, o objetivo é o de fazer com que os pais 

parem de usar castigos violentos, cruéis e degradantes através de uma intervenção educativa não 

punitiva. 

Iniciar um processo de acusação a um progenitor por motivos de uso de castigos corporais não 

pode ser tomado sem fortes indícios dessa prática e medidas como acusação formal ou retirada da 

criança do seio familiar, somente apenas quando o superior interesse do menor o aconselhe. Daí 

ser igualmente necessária uma reforma politica, o Estado tem que promover no seu interior um 

                                                
68 O entendimento sueco deste problema resultou numa evolução legal distinta da nossa. Na Suécia, existe apenas 
uma proibição expressa de uso de castigos corporais ou tratamentos degradantes na lei civil, inexistindo qualquer 
sanção penal específica, na medida em que os suecos consideraram suficientes as previsões penais de ofensa à 
integridade física enquanto destinadas a proteger quer adultos quer crianças 
– e reforçando a ideia que perpassa toda a aplicação desta proibição na Suécia que é a de que a intenção primordial 
do legislador não era a de punir concretamente aqueles que batiam nas crianças, era, acima de tudo, promover uma 
alteração de consciências, vide, HINDBERG, Barbro, Ending Corporal Punishment, p. 13-14. Apesar de tudo, 
considero que existir uma previsão penal como o nosso art. 152ºA é benéfico, na medida em que em causa não está 
apenas a proteção do bem jurídico integridade física, abrangendo muitas outras situações – também elas violentas e 
degradantes, mas em que a integridade física não é posta em causa (o nosso art. 152º A foi com certeza buscar 
inspiração ao art. 225º do Código Penal alemão). Todavia, julgo essencial uma clarificação do legislador civil acerca 
do conteúdo do poder-dever de educar que, na minha opinião, passa por abolição total e expressa de quaisquer 
formas de violência na educação dos menores. 
69 Apesar de tudo, nos países onde esta proibição é total e expressa na lei, não há quaisquer evidências de 
que as acusações formais tenham aumentado, vide, Abolishing corporal, (nota 25), p. 38. 
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sólido mecanismo de intervenção social, acompanhamento e aconselhamento de famílias 

sinalizadas, proteção de crianças vítimas de violência e incentivo da parentalidade positiva70. 

Necessariamente, a sensibilização da sociedade civil para esta questão é crucial para se 

gerar progressivamente uma tolerância zero à violência usada contra crianças, sem exceção. E é 

crucial porque ainda existe um grande número de pessoas que tem a convicção de que o uso de 

castigos corporais não traz qualquer malefício, é até comum ouvir-se, “também levei as minhas 

palmadas e não me fizeram mal nenhum”71, pois é essa a mensagem que alguns pais transmitem 

aos filhos sucessivamente72. Este é o ciclo que temos de quebrar, o da disciplina por via da 

violência, pois trata-se aqui de reconhecer um direito inerente ao estatuto da criança, o direito a 

serem protegidas – pelo menos – de forma igual aos adultos. 

A ONU estabeleceu uma meta para a abolição universal da violência contra as crianças – 

a meta era o ano de 2009. Claro que falamos aqui de uma espécie de “obrigação de meios”, de 

intentar todos os esforços para o cumprimento do objetivo, o alcance universal não foi atingido, 

mas novas metas estão de novo em cima da mesa. 

Contudo, não podemos deixar de relevar que entre 2000-2009, vinte países (onde incluímos 

Portugal), procederam à proibição do uso de violência contra as crianças nos seus ordenamentos 

jurídicos; e entre 2010-2014, contamos já com mais nove países73. 

Este é um objetivo a renovar, países europeus como França, Itália, Reino Unido, Irlanda e 

Bélgica, ainda não têm previsão legal expressa sobre a proibição de uso de violência na educação 

dos menores no seio familiar. 

Há um passo para ser dado, um passo civilizacional74, longe vão os tempos de aplicação 

do provérbio bíblico, “quem poupa na vara, estraga a criança”, as crianças não podem continuar a 

                                                
70 Parentalidade positiva refere-se ao comportamento dos pais assente no melhor interesse das crianças. 
Baseia-se numa alternativa à educação violenta, o problema do respeito e da disciplina é resolvido com base em 
paciência na explicação dos ‘porquês’ de fazer assim e não fazer de outra maneira, no carinho, no reconhecimento, 
na capacitação e na orientação. Cf. Abolishing corporal, (nota 25),  p. 22-23. 
71 Esta afirmação não é tão linear assim, existem estudos que demonstram que a pequena ofensa fí sica tem tendência 
para se tornar numa ofensa cada vez mais significativa, além do mais, é comum que aqueles que foram vítimas de 
castigos corporais durante a infância, se tornem, também eles, agressores em adultos, vide, HINDBERG, (nota 68), 
p. 17-18 
72 Cf. Plain talk about spanking, 2011, disponível online em www.nospank.net, consultado em abril 2014.  



Laura Fernandes Madeira 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 

    JULGAR on line - 2014 
 

22 

ser encaradas, por alguns, como “propriedade” dos pais, os castigos corporais não podem ser 

aceites, nem como um dever dos pais, nem como necessários na educação; nem tão pouco 

tolerados. É esta nova perspetiva sobre a criança, enquanto verdadeiro sujeito de direitos, que tem 

de ser respeitada, amada, cuidada e a quem devem ser dadas as ferramentas para se poder 

desenvolver completa e harmoniosamente, livre de dor, humilhação e injustiça. 

Com este trabalho julgo ter focado o ponto essencial que se prende com a necessidade premente 

de reconhecer às crianças uma proteção, no mínimo, igual. Não há qualquer lógica argumentativa 

que justifique que uma ofensa à integridade física contra uma criança não seja protegida pelo 

direito nos mesmos termos que uma ofensa igual perpetrada contra um adulto. Aliás, exige o 

principio da igualdade que se trate igual o que é igual e diferente o que é diferente - ora, estando a 

criança em desenvolvimento, em formação e dada a sua fragilidade, vulnerabilidade e 

dependência, o direito devia protegê-la mais ainda contra qualquer forma de violência. 

 

 

                                                                                                                                                        
73 Dados do sítio, www.endcorporalpunishment.org/pages, consultado em abril 2014.  
74 Segundo dados da UNICEF, num universo de 29 países, 86% das crianças com idades entre 2-14 anos foram 
vítimas de alguma forma de violência em casa; 62% foi vítima de castigos corporais leves e 19% sofreu castigos 
corporais graves. Vide, Progress for Children, Unicef, nº 6, 2007. 


