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O presente artigo procura densificar a noção e o conteúdo daquilo que a lei designa comopoder paternal, preferentemente designável como responsabilidade ou cuidado parental. Enqua-drada historicamente a evolução deste instituto, aborda-se frontalmente a questão da concretiza-ção do poder de correcção dos pais em relação aos filhos, não podendo este exceder os limitesda educação da criança ou do jovem. Assim, a realidade social de hoje e o novo conceito de famí-lia, assente em valores de afectividade e compreensão, exige que o poder de correcção deixe deser o poder dos pais baterem nos filhos para que se assuma antes como o poder-dever de edu-car e proteger a criança.Corrigindo sempre para educar e nunca para punir.
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I — NOÇÃO E CONTEÚDO DO PODER PATERNAL
Dispõe o art. 1878.º do Cód. Civil1, quanto ao conteúdo do poder pater-

nal, que “compete aos pais, no interesse dos filhos, velar pela segurança e
saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los,
ainda que nascituros, e administrar os seus bens”. Portanto, o poder pater-
nal, além de meio de suprimento da incapacidade dos menores (arts. 1877.º
e 1881.º), pelo poder de representação e pelo poder-dever de administração
dos bens, engloba também o dever de guarda, de sustento e de direcção da
educação.

Assim, o poder paternal traduz-se num conjunto de situações jurídicas que
incumbem aos pais na relação com o filho menor não emancipado e exercido
no interesse deste. Consiste num poder-dever dos pais para com os filhos2

JULGAR - N.º 4 - 2008

1 Sempre que no texto sejam citados artigos, sem indicação expressa do diploma a que per-tencem, a menção reporta-se ao Cód. Civil.
2 V. Pereira Coelho/Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família. Introdução. Direito matri-

monial, vol. I, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2003, pp. 171 e 172.



destinado a promover o desenvolvimento, a educação e a protecção dos
filhos menores (art. 1878.º do Cód. Civil). “[O] essencial do conteúdo do
poder paternal consiste nos cuidados quotidianos a ter com a saúde, a segu-
rança e a educação da criança, através dos quais esta se desenvolve intelectual
e emocionalmente. O conceito de cuidado é, assim, o centro da relação
entre pais e filhos. O cuidado parental é uma instituição altruísta, dirigida a
fazer prevalecer o interesse da criança sobre o interesse do adulto (…)”3, e
que se traduz na realização das tarefas quotidianas do filho.

Por isso, em vez de poder paternal devem preferir-se as expressões
sugeridas por M.ª Clara Sottomayor de responsabilidade parental ou cuidado
parental, “que exprimem uma ideia de compromisso diário dos pais para com
as necessidades físicas, emocionais e intelectuais dos filhos”4. De facto, a pala-
vra “poder” significa posse, domínio, e as relações entre pais e filhos, bem como
as relações familiares em geral, assentam na igualdade e em deveres mútuos
de colaboração. Os titulares do poder paternal não o exercem no seu inte-
resse exclusivo ou principal, mas no interesse dos filhos5. Por seu lado, a pala-
vra “paternal” traduz a preponderância da figura do pai, característica da famí-
lia patriarcal onde este tinha uma posição hierarquicamente superior em
relação à mulher e aos filhos. Por isso se prefere a expressão de respon-
sabilidade ou cuidado parental6. Esta traduz melhor o poder-dever dos pais
de promoverem o desenvolvimento, a educação e a protecção dos filhos
menores. Não obstante, e porque a terminologia legal ainda é essa, utiliza-
remos no decurso deste estudo a expressão poder paternal.

O poder paternal configura-se como um conjunto de direitos-deveres exer-
cido pelos pais no interesse dos filhos, mas compatibilizando-o com o interesse
dos pais. O conteúdo do poder paternal é composto por um conjunto de direi-
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3 M.ª Clara Sottomayor, Regulação do exercício do poder paternal nos casos de divórcio, 4.ª ed.,reimpressão, Coimbra, Almedina, 2004, p. 19.
4 M.ª Clara Sottomayor, ob. cit., p. 16. No mesmo sentido, v. Rosa Martins, “Processos de juris-dição voluntária. Acções de regulação do poder paternal. Audição do menor”, Separata do Bole-

tim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXXVII, 2001, p. 731, nota 31.
5 Jorge Duarte Pinheiro, Direito da Família e das Sucessões, vol. II, 2.ª ed., Lisboa, AAFDL, 2006,p. 161.
6 Já Cunha Gonçalves, Tratado de Direito Civil em comentário ao Código Civil Português, vol. II,Coimbra, Coimbra Editora, 1930, p. 349, apesar da vigência dos arts. 137.º e 138.º do Cód.Civil de 1867 (que atribuíam ao pai o exercício do poder paternal e à mãe apenas o direitoa nele participar), propunha a substituição da expressão “poder paternal” pela de “autoridadeparental”, “para significar que também a mãe participa daquele poder”.Como refere M.ª Clara Sottomayor, ob. cit., p. 16, o abandono da expressão poder paternalnão significa qualquer complexo de inferioridade das mulheres mas apenas traduzir na linguagemaquilo que é a realidade da vida das mulheres e das crianças: o cuidado diário e a respon-sabilidade pelos filhos.Jorge Duarte Pinheiro, ob. cit., p. 161, considera, porém, que a expressão “parental” pode levara pensar que o exercício do poder paternal pode caber a qualquer parente, quando, na ver-dade, ele está exclusivamente associado à qualidade de pai, ainda que nem todos os pais opossam exercer (nos casos de inibição do mesmo, nos termos do art. 1913.º) e que, emcertos casos, parte ou a totalidade do seu conteúdo se insiram na figura da tutela ou daadministração dos bens.



tos dirigidos à realização da personalidade dos pais7, um conjunto de direi-
tos-deveres irrenunciáveis, inalienáveis e originários, mediante os quais os pais
assumem a responsabilidade por outrem (os filhos) e cujo exercício é controlado
pela ordem jurídica. O poder paternal define-se como um poder funcional cujo
exercício é obrigatório ou condicionado, acentuando-se a funcionalização dos direi-
tos dos pais ao interesse dos filhos8. Além do esquema de direitos e obrigações,
o conteúdo do poder paternal consiste, na realidade, “nos cuidados quotidia-
nos a ter com a saúde, a segurança e a educação da criança, através dos
quais esta se desenvolve intelectual e emocionalmente”9. A auto-realização dos
pais pelo cuidado parental não assume um carácter autoritário e individualista,
como nas concepções tradicionais de poder paternal, mas um cariz altruístico,
concretizado na relação e na comunicação com o filho, no respeito pela sua per-
sonalidade. Por isso, uma nova forma de encarar o poder paternal, exercido no
interesse do filho e não apenas na realização da personalidade dos pais, implica
uma modificação do seu conteúdo enquanto poder de correcção10.

No direito romano primitivo, a patria potestas era um direito absoluto do
pater sobre os filhos, mas também sobre a mulher, os escravos e sobre o seu
património. Tratava-se de um poder absoluto e perpétuo que não desapare-
cia com a maioridade do filho e que incluía o direito de matar os filhos a
título punitivo, de vendê-los ou cedê-los a título de ressarcimento dos danos11.
Portanto, o filho, menor ou maior, não detinha direitos sobre um património,
pertencendo tudo ao pater familias, e o seu próprio direito à vida estava limi-
tado à decisão do pai. Progressivamente foi perdendo este carácter, mas
manteve-se como um direito de correcção do filho.

Na concepção germânica do poder paternal, o pai detinha a Munt sobre
o filho, ou seja, não se tratava já de um poder absoluto, incluindo agora um
dever de protecção, mas o pai podia também administrar e usar o património
do filho. Era um conjunto de direitos e deveres que terminava quando o filho
tivesse vida económica independente.

“A Idade Média parece ter perdido a consciência da especificidade da
infância, de tal modo que até os pintores, quando figuravam crianças, dese-
nhavam corpos pequenos com cara de adulto12.” Não havia o reconheci-
mento da criança como pessoa.
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7 Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. V, Coimbra, Coimbra Editora, 1995,p. 331.
8 M.ª Clara Sottomayor, ob. cit., pp. 18 e 19.
9 M.ª Clara Sottomayor, ob. cit., p. 19.
10 Sobre a evolução histórico-jurídica do conceito de poder paternal, v. Maria de Fátima Abran-tes Duarte, O Poder Paternal — Contributo para o Estudo do seu Actual Regime, Lisboa,AAFDL, 1994, pp. 5-40.
11 Cunha Gonçalves, ob. cit., p. 347, José Carlos Moitinho de Almeida, “O Poder Paternal no DireitoModerno”, Scientia Iuridica, n.º 89.º, 1968, pp. 34-36, e Sónia Moreira, “A Autonomia do Menorno Exercício dos Seus Direitos”, Separata da Scientia Iuridica, n.º 291, 2001, p. 162.
12 Guilherme de Oliveira, “A criança maltratada”, in AAVV, Temas de Direito da Família, 2.ª ed.,Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 216.



No século XVI o filho continuava sujeito ao poder ilimitado dos pais,
sendo a criança ignorada, abandonada, não lhe sendo reconhecido qualquer
estatuto especial face aos adultos, atendendo às suas necessidades e direi-
tos. Mas, nos séculos XVI e XVII, os reformadores moralistas e os colégios
das ordens religiosas recuperaram o sentimento da infância, a ideia de que a
criança tem sentimentos e necessidades específicos da sua idade e diferen-
tes dos adultos.

Em todo o caso, e durante muito tempo, os pais continuaram a exercer,
até violentamente, o seu poder de autoridade para com os filhos, contando com
a cooperação dos poderes públicos.

Como escreve Sónia Moreira, Mello Freire definiu o poder paternal como
o “império doméstico, dado e permitido por lei, sobre a pessoa, bens e acções
dos filhos”. Competia apenas ao pai, sendo o papel da mãe de mera orien-
tação na educação dos filhos e de mediação nos conflitos entre pais e filhos.
Por sua vez, Coelho da Rocha, no século XIX, definiu o poder paternal como
o “complexo dos direitos que ao pai competem sobre a pessoa e bens dos seus
filhos”, permitindo já a participação da mãe na educação dos filhos, com
direito de os castigar13.

O art. 137.º do Cód. Civil de 1867 atribuía o poder paternal a ambos os
progenitores, mas era apenas exercido pelo pai (art. 138.º). O interesse dos
filhos estava consagrado na lei processual (art. 1455.º do Cód. de Processo
Civil de 1939), prevendo o art. 141.º do Cód. de Seabra a possibilidade de puni-
ção dos pais em caso de abuso do poder paternal e a possibilidade de inibição
do seu exercício14.

Com a revolução industrial, o crescimento dos centros urbanos, a pro-
gressiva autonomização económica dos filhos e da mulher…, a autoridade do
pai começa a ser posta em causa e o princípio da igualdade dos cônjuges
começa a ganhar consistência. Em todo o caso, o pai mantinha a sua hege-
monia, chegando mesmo a defender-se a necessidade da existência de um pai
cuja autoridade fosse incontestável para o bom desenvolvimento da criança15.

Mas se o Cód. Civil de 1966 ainda manteve a estrutura autoritária tradi-
cional do poder paternal como poder-sujeição, tal como no Cód. de Seabra,
a Reforma de 1977 alterou substancialmente o poder paternal. Se já no Cód.
Civil de 1966 o conceito de poder paternal surgia vinculado ao interesse dos
filhos, o que limitava o seu exercício, a Reforma de 1977 fixa o princípio de
que os pais devem ter em conta a opinião dos filhos, de acordo com a sua
maturidade, nos assuntos familiares importantes e conceder-lhes autonomia na
organização da própria vida (art. 1878.º, n.º 2).

Assim, o poder paternal é hoje o conjunto dos poderes-deveres que
competem aos pais relativamente à pessoa e bens dos filhos, situação jurídica
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13 Sónia Moreira, loc. cit., pp. 163 e 164.
14 Cunha Gonçalves, ob. cit., pp. 372-379.
15 Sónia Moreira, loc. cit., p. 164.



complexa, onde existem poderes funcionais, ao lado de puros e simples pode-
res. Trata-se de um conjunto de faculdades de conteúdo altruísta, exercido
no interesse dos filhos e sob a vigilância da ordem jurídica, visando como objec-
tivo principal a protecção e promoção dos interesses do filho, com vista ao seu
desenvolvimento integral16.

Estas alterações no conceito do poder paternal levaram a legislação a alte-
rar o próprio complexo de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos
menores, nomeadamente, o poder de correcção tradicionalmente integrante do
poder paternal. O conteúdo do poder paternal modificou-se porque também
se criou um novo conceito de família, baseada na afectividade e compreen-
são dos seus membros.

Uma nova realidade social e as alterações que trouxe na própria famí-
lia, e na concepção do poder paternal, conduzem necessariamente a uma
modificação da ordenação familiar. Como grupo social, a família é nas moder-
nas sociedades industriais a “pequena família” ou “família nuclear”, ou seja, nor-
malmente a família conjugal, constituída pelos cônjuges e filhos menores.
Além disso, a composição da “família conjugal” é, muitas vezes, mais ampla:
os filhos continuam a viver com os pais, mesmo depois da maioridade, a
família pode integrar os pais ou os sogros… A “pequena família” apresenta-se
outras vezes como a família incompleta (p. ex., o cônjuge viúvo e os filhos,
a mãe solteira e o filho…). A “grande família”, característica da economia
agrária, constitui um tipo familiar praticamente desaparecido na Europa.

Por outro lado, a evolução da família demonstra que ela tem perdido
algumas das suas funções tradicionais. Perdeu a função política que tinha no
direito romano, assente na ideia de subordinação de todos os seus membros
ao pater familias. Perdeu a função económica de unidade de produção,
embora continue a ser normalmente uma unidade de consumo. As funções
educativas, de assistência e de segurança que antigamente pertenciam à
família tendem hoje a ser assumidas pela sociedade.

A desfuncionalização da família reforçou, porém, a sua intimidade, fazendo
com que se revelassem as funções essenciais do grupo familiar: nas relações
entre os cônjuges, a sua mútua gratificação afectiva e a socialização dos
filhos, ou seja, a transmissão da cultura, como conjunto de normas, valores,
modelos de comportamento.

Acresce que a concepção do casamento que, durante muitos séculos, foi
visto como uma instituição onde estavam presentes não apenas os cônjuges
mas os interesses das famílias de cada um e onde marido e mulher assumiam
um papel previamente determinado, começou a sofrer modificações (sociólo-
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gos e historiadores da família apontam os anos 70 como o início desta modi-
ficação). Os ideais da democratização da família libertaram a mulher do
estatuto desigual que assumia no modelo anterior. As condições económicas
proporcionaram a saída do lar para o mercado de trabalho e a obtenção de
um salário regular; a instrução generalizada permitiu também que as mulhe-
res ocupassem postos cada vez mais altos no sistema produtivo. “A abolição
do poder marital, da posição do marido como chefe da família e como repre-
sentante dos filhos menores e das incapacidades da mulher casada significou
o triunfo da afectividade e dos laços emocionais em relação à criança sobre
a relação de poder entre o pai e os filhos”17.

Enquanto o poder paternal se assumia como uma relação de poder do
pai face aos filhos, que por aquele eram representados e educados sem que
lhes fosse reconhecido de facto direitos nas relações familiares, o poder de
correcção surgia como integrante natural daquele poder paternal. O Cód.
Civil de 1966 ainda reconhecia expressamente aos pais um poder de cor-
recção (art. 1884.º) que lhes permitia aplicar castigos corporais moderados, con-
sistindo num direito dos pais de castigar e de bater nos filhos. Uma nova forma
de olhar o poder paternal e as transformações ocorridas no seio familiar impli-
caram uma transformação do poder de correcção num poder de educação da
criança. Para essa alteração contribuiu também uma nova concepção da
criança como verdadeiro sujeito de direitos dotado de certo grau de auto-
nomia.

II — A CONSAGRAÇÃO DA CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS
Encontramos hoje uma preocupação crescente com a protecção da

criança e do jovem. O poder paternal atribuído aos pais e consagrado cons-
titucionalmente no art. 36.º, n.º 5, da C.R.P., além da representação e admi-
nistração dos bens, confere aos pais a guarda dos filhos e orientação da sua
educação, mas não pode ser exercido livremente. De facto, o seu exercício
encontra-se vinculado ao interesse do filho. Por isso, se o seu exercício for
abusivo, se houver violação dos direitos das crianças o Estado e a socie-
dade devem intervir para defesa dos mesmos direitos (art. 69.º da C.R.P.),
podendo haver limitação ou exclusão do exercício do poder paternal (art. 36.º,
n.º 6, da C.R.P.).

A evolução do respeito pelos direitos da criança acompanha a possibili-
dade de controlo do exercício do poder paternal que deixa de poder ser exer-
cido arbitrariamente.

A partir do momento em que a criança passa a ser vista como sujeito de
direitos e não como mero objecto de protecção, o poder de correcção como
integrante do poder paternal tem necessariamente de sofrer uma alteração. De
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17 M.ª Clara Sottomayor, ob. cit., p. 20.



uma situação em que os filhos eram propriedade do pai passou-se para uma
realidade em que à criança são reconhecidos direitos e a quem é conferido
um certo grau de autonomia. O poder de correcção do pai assume-se, como
melhor veremos, como um dever de educação e não de punição. Para tal alte-
ração não é obviamente indiferente, além da forma como se encara agora o
poder paternal — como cuidado parental exercido no interesse do filho —, a
nova concepção do “ser criança”.

A criança é, antes de mais, menor, ou seja, significa não ter ainda com-
pletado os dezoito anos de idade (idade da maioridade civil), nem ter sido
emancipado pelo casamento (arts. 122.º e 132.º).

O estado de menor, tal como é tradicionalmente entendido, revela-se for-
temente marcado por uma situação de sujeição e dependência em relação a
outras pessoas (em regra, os pais).

Porém, a expressão “menor” começou progressivamente a ser posta em
causa. Com efeito, traduz uma ideia de inferioridade do sujeito que designa,
tendo uma conotação desvalorizante e discriminatória. Uma tal ideia tem-se
demonstrado manifestamente incompatível com o reconhecimento da criança
como pessoa, como sujeito de direito. Na verdade, a criança não é um ser
humano inferior, é um ser humano que, apesar da especial vulnerabilidade que
apresenta, possui igual dignidade e até mais direitos do que os adultos.
A utilização da expressão “criança” é reflexo de uma nova forma de a olhar

que o Direito tem procurado adoptar à medida que tenta acompanhar a evo-
lução da concepção da criança pela sociedade.

A criança é, nos nossos dias, perspectivada pelo Direito como pessoa,
como verdadeiro sujeito de direito, como titular de direitos fundamentais.
A criança deixou de ser vista como mero sujeito passivo, objecto de deci-
sões de outrem, sem qualquer capacidade para influenciar a condução da
sua vida, e passou a ser vista como sujeito de direitos, ou seja, como sujeito
activo, com uma autonomia progressiva no exercício dos seus direitos em
função da sua idade, maturidade e desenvolvimento das suas capacidades.

A consciência da especificidade da infância, da sua especial natureza, o
reconhecimento das suas particulares necessidades, a descoberta da qualidade
de pessoa da criança, merecedora do respeito da sua dignidade, titular de direi-
tos fundamentais tal como o adulto só se operou efectivamente no século XX
(conhecido como século da criança).

A expressão “direitos da criança” aparece pela primeira vez num texto
internacional: a Declaração dos Direitos da Criança, adoptada pela Assembleia
da Sociedade das Nações, a 26 de Setembro de 1924, em Genebra. A esta
Declaração seguiu-se a Declaração Universal dos Direitos da Criança adop-
tada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de Novembro de 1959.

Começa a assistir-se à passagem de um modelo assistencial e autoritá-
rio, que encara a criança como menor, como ser passivo, mero objecto de pro-
tecção, para um modelo participativo e democrático, promotor dos direitos da
criança encarada como sujeito de direitos dotado de uma autonomia pro-
gressiva na condução da sua vida.
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É com a Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, a 20 de Novembro de 1989, que aquela pas-
sagem se confirma, reconhecendo-se à criança a capacidade de autodeter-
minação.

A Convenção sobre os Direitos da Criança é a Magna Carta dos Direi-
tos da Criança. A criança aparece aqui sobre uma dupla perspectiva: a
criança como titular de direitos e liberdades fundamentais, e a criança como
ser humano necessitado de uma protecção especial que assegure o desen-
volvimento harmonioso da sua personalidade de modo a que ela se transforme
num adulto activo e responsável na sociedade.

A grande novidade que a Convenção sobre os Direitos da Criança apre-
senta é a consideração da criança como sujeito de direitos fundamentais
dotado de uma progressiva autonomia para o seu exercício em função da sua
idade, maturidade e desenvolvimento das suas capacidades. Ou seja, a con-
sideração da criança como alguém capaz de formar e expressar as suas opi-
niões, de participar no processo de decisão de modo a influenciar a solução
final — com capacidade para a autodeterminação. Tal resulta, aliás, do art. 12.º
da Convenção sobre os Direitos da Criança: o direito da criança a exprimir livre-
mente a sua opinião nos assuntos que lhe digam respeito e a que esta seja
considerada, e no consequente direito a ser ouvida nos processos administrativos
e judiciais a ela respeitantes em função da sua idade e maturidade.

E é isto que muitas vezes, na resolução prática dos problemas, com
famílias em crise, em processos de divórcio, em famílias desestruturadas… os
aplicadores da lei, os técnicos e cada um de nós esquecemos.

A par da imagem da criança como vítima começa a surgir a da criança
autónoma e responsável, que fará o que seja necessário para proteger os seus
interesses. Paralelamente à ideia de vulnerabilidade da criança surge a da sua
autonomia como actor social. Daí que a família, e os adultos, tenham um
relevo especial no desenvolvimento da criança, mas não esqueçamos a pró-
pria criança na sua progressiva autonomia. A criança deixou de ser objecto
de direitos para passar a ser sujeito de direitos que, atendendo à sua vulne-
rabilidade inerente e necessidades especiais, carece de cuidados próprios.
Contudo, a criança vai-se desenvolvendo e tornando autónoma, embora man-
tenha a incapacidade de exercício de direitos.

Os direitos de participação da criança foram sendo consagrados no
Direito Internacional e na legislação interna de vários estados, entre os quais
a legislação portuguesa18. Para além da disposição de carácter geral que
decorre do art. 1878.º, n.º 2, várias normas específicas prevêem o direito da
criança decidir ou influenciar em assuntos relevantes da sua vida: os arts. 127.º
(jovem com mais de 16 anos pode administrar e dispor dos bens que tenha
adquirido com o seu trabalho; qualquer que seja a sua idade, o menor pode
realizar os negócios jurídicos próprios da sua vida corrente, desde que este-
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jam ao alcance da sua capacidade natural e só impliquem despesas ou dis-
posições de bens de pequena importância; qualquer que seja a sua idade, pode
o menor realizar negócios jurídicos relativos à profissão, arte ou ofício que tenha
sido autorizado a exercer), 1289.º, n.º 2 (menor pode adquirir por usucapião),
1850.º (menor com mais de 16 anos pode perfilhar), 1886.º (jovens de 16 anos
podem decidir sobre a educação religiosa), 1901.º, n.º 2 (filhos maiores de
14 anos são ouvidos sobre o desacordo dos pais num assunto de particular
importância em que o tribunal seja chamado a decidir), 1981.º, n.º 1, al. c)
(adoptandos maiores de 14 anos têm de concordar com a sua própria adop-
ção), 1984.º (os filhos do adoptante têm de concordar com uma adopção que
os seus pais queiram fazer), art. 5.º, n.º 1, da Lei n.º 3/84, de 24 de Março
(os menores têm direito de recorrer a consultas de educação sexual e pla-
neamento familiar, independentemente do consentimento dos pais), bem como
disposições da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo e da Lei
Tutelar Educativa19.

III — PODER DE CORRECÇÃO VS. DEVER DE EDUCAÇÃO DOS
PAIS EM RELAÇÃO AOS FILHOS

Como referimos, o Cód. Civil de 1966, na esteira do entendimento tra-
dicional que decorria do Cód. de Seabra20, ainda reconhecia expressamente
aos pais um poder de correcção (art. 1884.º) que lhes permitia aplicar casti-
gos corporais moderados, consistindo num direito dos pais de castigar e de
bater nos filhos.

O art. 143.º do Cód. Civil de 1867, referindo-se a medidas contra o filho
desobediente e incorrigível, autorizava implicitamente os pais a tentar cor-
rigi-lo por outros meios, antes de recorrer àquelas medidas extremas, como
seriam a repreensão, a coacção moral pela privação de divertimentos e os cas-
tigos corporais21.

A C.R.P. de 1976, reconheceu às crianças um direito à protecção em
face da sociedade e do Estado e expressamente consagrou que as crianças
têm direito a ser defendidas contra o exercício abusivo de autoridade na
família (art. 69.º, n.º 2, da C.R.P.), sem mencionar o direito de correcção.
O art. 36.º, n.º 5, da C.R.P., consagra um poder dos pais em relação aos
filhos, cuja educação é dirigida pelos pais (art. 1878.º, n.º 1), embora com res-
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19 V., sobre estas normas, Guilherme de Oliveira, “O acesso dos menores aos cuidados desaúde”, RLJ, ano 132.º, 1999, pp. 16-19, e “A criança maltratada”, loc. cit., pp. 219 e 220,e Sónia Moreira, loc. cit., pp. 181-192.
20 “Não há educação possível sem severidade, porque a falta de discernimento da idade juve-

nil, as más tendências e os maus exemplos conduzem os filhos a desatinos, incorrecções, rebe-
liões, faltas de respeito, que exigem imediata repressão” (Cunha Gonçalves, ob. cit., p. 369).

21 Cunha Gonçalves, ob. cit., p. 370. Referia o autor que uma “boa sova paterna é de efeito tão
salutar, que nunca os filhos dela se esquecem e acabam por agradecê-la, quando por sua vez
são pais”.



peito da personalidade dos filhos (arts. 1874.º, n.º 1, e 1878.º, n.º 2). Como
refere Eduardo dos Santos, na Assembleia Constituinte propôs-se inicialmente
o seguinte texto: “1. É garantido aos pais o direito de educação dos filhos.
2. As crianças e os jovens têm direito à protecção da sociedade e do Estado
contra o exercício abusivo, por parte dos pais, do direito de correcção e pro-
tecção de que estes efectivamente dispõem em relação aos filhos”. Con-
tudo, o n.º 1 deste texto acabou por integrar o art. 36.º, n.º 5, da C.R.P., e o
n.º 2 sofreu uma alteração deixando de se mencionar o poder de correcção
e antes estipulando que “as crianças (…) têm especial protecção da sociedade
e do Estado, contra todas as formas de discriminação e de opressão e con-
tra o exercício abusivo de autoridade na família e nas demais instituições”
(art. 69.º, n.º 2, da C.R.P.)22. Ora, para o autor citado, a lei eliminou a refe-
rência ao poder de correcção, mas fala em “exercício abusivo de autoridade
na família”, que “outro não pode ser senão o poder de os pais corrigirem
moderadamente os filhos”. Portanto, a protecção da criança impõe-se contra
qualquer forma abusiva do exercício do poder paternal, seja qual for a forma
e o nome que assuma (poder de correcção como pura punição ou poder de
correcção como poder de educação abusivo e punitivo).

A reforma do Cód. Civil em 1977 não manteve a redacção do art. 1884.º
e a referência ao poder de correcção, pelo qual os pais podiam corrigir mode-
radamente os filhos nas suas faltas. Hoje o art. 1874.º, n.º 2, refere apenas
que os filhos devem obediência aos pais. O que é certo é que não se pre-
tende de facto retirar aos pais a faculdade de correcção dos filhos, usando cas-
tigos proporcionais e moderados23. Ora, o que aqui pretendemos analisar é
o conteúdo que assume hoje este “poder de correcção” e os seus limites
face aos direitos da criança.

Seguindo Armando Leandro, o poder de correcção dos pais mantém-se,
embora não autonomizado do poder-dever de protecção e orientação, a enca-
rar sem carácter punitivo, dentro dos limites da autoridade amiga e responsável
que a lei atribui aos pais, que só pode ser exercida sem abusos, no inte-
resse dos filhos e com respeito pela sua saúde, segurança, formação moral,
grau de maturidade e autonomia24. Ou seja, o poder de correcção deixa de
ser o poder dos pais castigarem e baterem nos filhos para passar a ser o
poder-dever dos pais de educar e proteger a criança, de respeitar a sua auto-
nomia e a sua diferença em relação aos pais. O dever de educação dos
pais deve substituir a correcção com carácter punitivo. O que não nos parece
que afaste a correcção com carácter educativo e é esta que deve admitir-se.
Deverá haver uma educação da criança e não uma sujeição ao poder, sob
pena de se pôr em causa “o desenvolvimento do espírito crítico e do pensa-
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22 Eduardo dos Santos, ob. cit., p. 527.
23 Guilherme de Oliveira, “A criança maltratada”, loc. cit., p. 219, Eduardo dos Santos, ob. cit.,p. 528, Sónia Moreira, loc. cit., p. 169, e Jorge Duarte Pinheiro, ob. cit., p. 171.
24 Armando Leandro, ob. e loc. cit., pp. 126 e 127.



mento problematizante das crianças”25. Como refere M.ª de Fátima Abrantes
Duarte, os pais podem fazer uso do poder de correcção por forma a que os
filhos sigam os seus conselhos mesmo contra a sua vontade. “Na medida em
que essa obediência coerciva se exerça no interesse do menor, podemos
dizer que se enquadra no dever de educar”26. Assim, o poder de correcção
não deverá exceder os limites da educação, compreendendo repreensões e
censuras, privação de um divertimento e até uma punição corporal mode-
rada, devendo sempre os pais ter em atenção a personalidade e a saúde da
criança, não ofendendo o seu sentimento de justiça.

A violência, a utilização de castigos corporais como forma de “educar” a
criança ainda é tolerada pela nossa cultura e mesmo pela prática judiciária27.
A violência assenta na autoridade tradicional reconhecida ao pai aliada ao
não reconhecimento do filho como pessoa, como vimos.

Conforme decorre do art. 1878.º, n.º 1, os pais têm o poder de guarda
e educação, de velar pela segurança e saúde do filho, o dever de prover ao
sustento, o poder de representação e o poder de administração dos bens do
filho28. O poder-dever de guarda29 implica, por um lado, que os pais velem
pela segurança e saúde dos filhos, e, por outro lado, que os filhos vivam
com os pais no mesmo lar30. O poder-dever de guarda implica também que
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25 M.ª Clara Sottomayor, “Aquele que poupa na vara, estraga a criança…”, Sindicato das Crian-
ças, in http://sindicatodascriancas.weblog.com.pt/arquivo/2005/11/index.html.

26 Maria de Fátima Abrantes Duarte, ob. cit., pp. 71 e 72.
27 M.ª Clara Sottomayor, “Aquele que poupa na vara…”, loc. cit., refere que há exemplos de casosem que os tribunais entenderam que o poder de correcção constituía uma causa de exclusãoda ilicitude do crime de ofensas corporais cometido pelos pais em relação aos filhos, o quetraduzia um “vestígio cultural da antiga patria potestas do Direito Romano, que criou um

entendimento das relações pais-filhos como relações de domínio”.Em todo o caso, também se encontra jurisprudência que traduz uma nova forma de olhar o poderde correcção como dever de educação. P. ex., o ac. da RL, de 4.10.2001 (http://www.dgsi.pt),onde se afirma que “provando-se que uma criança com apenas dois anos de idade é agre-dida, pela sua mãe, com uma tábua, justificando-se a absolvição desta pelo facto de, sendoa pequena filha da agressora, esta pode fazer o que bem quisesse e que tal acto não ultra-passa o poder de correcção dos pais em relação aos filhos, é ter uma concepção da educaçãoe desenvolvimento da criança e do exercício do poder paternal que não corresponde aomundo civilizado”. V., também, o ac. do STJ, de 9.02.1994 (BMJ, n.º 434, 1994, p. 279), ondese afirma que não há preceito legal que atribua aos pais o direito de corrigir os filhos atravésde agressões físicas.
28 À luz dos arts. 137.º-143.º do Cód. Civil de 1867, Cunha Gonçalves, ob. cit., p. 358, tambémconsiderava que o poder paternal consistia nos direitos-deveres: a) de guarda, b) de alimen-tação ou sustento, de educação, instrução e ocupação ou colocação, c) de representaçãoe d) de correcção.
29 A lei não o prevê expressamente no art. 1887.º, n.º 1, mas o mesmo decorre de outras dis-posições legais a que faremos referência no texto. Além disso, se cabe aos pais o dever dezelar pela segurança dos filhos, tal dever ficaria sem conteúdo se os pais não tivessem a guardados filhos (Eduardo dos Santos, ob. cit., p. 517).
30 Os filhos menores não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram osseus deveres para com eles e sempre mediante decisão judicial (art. 36.º, n.º 6, da C.R.P.).Não podem também abandonar a casa paterna nem dela ser retirados (art. 1887.º, n.º 1), pre-vendo o art. 249.º do Cód. Penal o crime de subtracção do menor como forma de tutela dopoder de guarda do menor. V. Jorge Duarte Pinheiro, ob. cit., pp. 169 e 170.
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os pais possam regular as relações dos filhos com outras pessoas, podendo
impedir determinados relacionamentos dos seus filhos, desde que haja fun-
damento para considerá-los perniciosos ao interesse destes. Não podem,
porém, privar injustificadamente os filhos do convívio com os irmãos e com os
avós (art. 1887.º-A).

Aos pais cabe também velar pela segurança e saúde do filho menor.
Tal poder-dever confere aos pais a faculdade de decidir pelo filho no que
respeita aos cuidados de saúde, cabendo-lhes autorizar intervenções ou tra-
tamentos médicos31. Deste poder-dever de zelar pela segurança e também
do poder-dever de guarda decorre o poder-dever de vigilância dos pais, ou seja,
de vigiar o filho para o proteger dos perigos e evitar que ele prejudique ter-
ceiros. Por isso, a lei responsabiliza os pais pelos danos que o menor cause
a terceiros (art. 491.º), estabelecendo uma presunção de culpa in vigilando, ili-
dível se os pais demonstrarem que cumpriram o seu dever de vigilância ou que
os danos se teriam produzido ainda que o tivessem cumprido.

Cabe também aos pais prover ao sustento dos filhos. O dever de manu-
tenção é constitucionalmente imposto aos pais (art. 36.º, n.º 5, da C.R.P.) e
compreende a habitação, o vestuário, a alimentação, prestações com a saúde
e a segurança ou com a educação. Por isso, o conteúdo e a medida da
obrigação alimentar resultante do poder paternal é mais lato que a obrigação
de alimentos que decorre dos termos gerais do art. 2003.º, n.º 1.

Aos pais cabe também o poder-dever de representar os filhos menores
(art. 1878.º, n.º 1), dado que a sua incapacidade para o exercício de direitos
(art. 123.º) é suprida pelo poder paternal (art. 124.º). Decorre do art. 1881.º,
n.º 1, que o poder de representação compreende o exercício de todos os
direitos e o cumprimento de todas as obrigações do filho, exceptuados os
actos puramente pessoais, aqueles que o menor tem o direito de praticar
pessoal e livremente e os actos respeitantes a bens cuja administração não
pertença aos pais.

Cabe ainda aos pais o poder-dever de administrar os bens dos filhos
com o mesmo cuidado com que administram os seus (art. 1897.º). Porém, os
pais não têm a administração dos bens elencados no art. 1888.º, e carecem
da autorização do Ministério Público para a prática dos actos previstos nos
arts. 1889.º e 1892.º (v., também, os arts. 2.º, n.º 1, al. b), e 3.º do Dec.-Lei
n.º 272/2001, de 13 de Outubro).

O art. 1874.º prevê ainda os deveres recíprocos de respeito, auxílio e
assistência entre pais e filhos.

Deixamos para o fim a referência ao poder-dever de educação dos pais
em relação aos filhos, previsto no referido art. 1878.º, n.º 1. Os pais têm o
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31 Ainda que haja situações em que excepcionalmente é dispensado o consentimento dos paispara o acto médico. V. Rosa Martins, “A criança, o adolescente e o acto médico. O problemado consentimento”, in AAVV, Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da
Reforma de 1977, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 808-826.



direito e o dever de educar os filhos (art. 36.º, n.º 5, da C.R.P.). Os pais devem
proporcionar aos filhos adequada instrução geral e profissional, correspondente,
na medida do possível, às aptidões e inclinações de cada um (art. 1885.º).
É neste poder-dever de educar os filhos, entendido em sentido lato, que se
considera integrar o poder de correcção dos pais, como o referimos.

O direito dos pais educarem os filhos não abrange o direito de os agre-
dir, de ofender a sua integridade física e psíquica. Se certos comportamen-
tos praticados entre adultos constituem tipos legais de crime, os mesmos
devem também ser assim considerados quando praticados pelos pais em
relação aos filhos menores. Não se encontra qualquer razão para estabele-
cer uma diferença e ela não está seguramente no poder-dever de educação
dos pais em relação aos filhos. Neste sentido, o art. 152.º-A do Cód. Penal
pune os maus tratos ou a sobrecarga de menores, a crueldade e a omissão
do auxílio devido praticados pelos pais. Nem o dever de obediência dos
filhos, previsto no art. 1878.º, n.º 2, implica que o seu incumprimento acarrete
violência por parte dos pais (nenhum direito ou dever pode ser exercido
“à força”). De facto, os deveres de obediência e respeito dos filhos são mais
de natureza moral que jurídica, pois nem o seu cumprimento pode obter-se
coercivamente, nem o seu incumprimento acarreta qualquer sanção32.

Alguns países europeus, como a Suécia, a Alemanha, a Finlândia, a
Dinamarca, a Noruega e a Áustria, têm legislação proibitiva dos castigos físi-
cos e psíquicos dos pais em relação aos filhos. Tal legislação permite criar uma
nova cultura da infância, onde as crianças são vistas como pessoas titulares
de direitos. Como refere M.ª Clara Sottomayor, a pretensa rebeldia dos jovens
e a delinquência juvenil não tem por causa a falta de autoridade dos pais
sobre eles, mas a falta de amor, a negligência e o abandono33. Concordamos
obviamente com a autora, ou seja, é muitas vezes o abandono das funções
educativas dos pais que conduz a uma série de problemas relativos às crian-
ças e jovens. Mas, por outro lado, importa que o poder-dever de educação
dos pais não seja posto em causa por uma pretensa defesa dos direitos da
criança. Ou seja, não constitui maus tratos ou violência física ou psicológica
(e, por isso, não deve ser visto como manifestação de qualquer poder de cor-
recção que não encontra consagração legal) o pôr a criança de castigo no
quarto ou proibi-la de ver televisão ou privá-la de um divertimento quando faz
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32 Salvo em casos excepcionais, em que seja preciso decretar judicialmente uma medida tute-lar (art. 13.º da OTM) ou haja causa de deserdação (art. 2166.º, n.º 1, als. a) e b)). V. Eduardodos Santos, ob. cit., p. 519.Não existe hoje norma idêntica ao art. 143.º do Cód. de Seabra, que permitia aos pais,quando os filhos se mostrassem desobedientes e incorrigíveis, ou indisciplinados, recorrer àautoridade judicial para os fazer recolher a uma casa de correcção a esse fim destinada.Com a criação das Tutorias da Infância, esta norma passou a ser lida em articulação com oart. 71.º do Decreto de 27 de Maio de 1911, que concedeu ao juiz presidente da Tutoria o poderpara internar os filhos incorrigíveis numa casa de correcção a pedido dos pais. V. Cunha Gon-çalves, ob. cit., pp. 370 e 371.
33 M.ª Clara Sottomayor, “Aquele que poupa na vara…”, loc. cit.



uma asneira, ou uma repreensão ou conversa mais agressiva quando teima
em fazer algo, etc. (que deve encarar-se como manifestação do poder-dever
de educação legalmente imposto aos pais no interesse dos filhos). Educação
não significa punição mas implica ensinar e corrigir sem violência (física ou psí-
quica). A maior dificuldade estará na aplicação deste entendimento teórico na
prática diária e jurisprudencial (dado a lei não dizer taxativamente em que
consiste o poder-dever de educação dos pais em relação aos filhos). Confi-
gurar um dado acto como mera palmada sem consequências ou como violência
física manifestação de maus tratos (punida criminalmente). Por isso, quando
se diz que o poder de correcção permanece ainda que inserido no dever de
educação é isto que se quer traduzir: corrigir como educar e não como punir34.

IV — CONCLUSÕES
1. O poder paternal é hoje o conjunto dos poderes-deveres que com-

petem aos pais relativamente à pessoa e bens dos filhos, situação jurídica com-
plexa, onde existem poderes funcionais, ao lado de puros e simples poderes.
Trata-se de um conjunto de faculdades de conteúdo altruísta, exercido no
interesse do filhos e sob a vigilância da ordem jurídica, visando como objec-
tivo principal a protecção e promoção dos interesses do filho, com vista ao seu
desenvolvimento integral.

As alterações ocorridas no conceito do poder paternal levaram a legislação
a alterar o próprio complexo de direitos e deveres dos pais em relação aos
filhos menores, nomeadamente, o poder de correcção tradicionalmente inte-
grante do poder paternal. O conteúdo do poder paternal modificou-se porque
também se criou um novo conceito de família, baseada na afectividade e
compreensão dos seus membros. Uma nova realidade social e as alterações
que trouxe na própria família, e na concepção do poder paternal, conduzem
necessariamente a uma modificação da ordenação familiar. A auto-realização
dos pais pelo cuidado parental não assume um carácter autoritário e indivi-
dualista, como nas concepções tradicionais de poder paternal, mas um cariz
altruístico, concretizado na relação e na comunicação com o filho, no res-
peito pela sua personalidade. Por isso, uma nova forma de encarar o poder
paternal, exercido no interesse do filho e não apenas na realização da per-
sonalidade dos pais implica uma modificação do seu conteúdo enquanto poder
de correcção. Enquanto o poder paternal se assumia como uma relação de
poder do pai face aos filhos, que por aquele eram representados e educados
sem que lhes fosse reconhecido de facto direitos nas relações familiares, o

100 Cristina Dias

JULGAR - N.º 4 - 2008

34 Esta concepção repercute-se também quando falamos no domínio da Lei Tutelar Educativa edos centros de internamento relativamente a jovens delinquentes. De facto, o internamentodestes jovens não deve traduzir-se num poder de correcção, mas sobretudo na educaçãopara o Direito.



poder de correcção surgia como integrante natural daquele poder paternal.
O Cód. Civil de 1966 ainda reconhecia expressamente aos pais um poder
de correcção (art. 1884.º) que lhes permitia aplicar castigos corporais mode-
rados, consistindo num direito dos pais de castigar e de bater nos filhos.
Uma nova forma de olhar o poder paternal e as transformações ocorridas no
seio familiar implicaram uma transformação do poder de correcção num poder
de educação da criança. Para essa alteração contribuiu também uma nova
concepção da criança como verdadeiro sujeito de direitos dotado de certo
grau de autonomia.

2. A partir do momento em que a criança passa a ser vista como sujeito
de direitos e não mero objecto de protecção, o poder de correcção como inte-
grante do poder paternal tem necessariamente de sofrer uma alteração. De uma
situação em que os filhos eram propriedade do pai passou-se para uma reali-
dade em que à criança são reconhecidos direitos e a quem é conferido um
certo grau de autonomia. O poder de correcção do pai assume-se como um
dever de educação e não de punição. Para tal alteração não é obviamente indi-
ferente, além da forma como se encara agora o poder paternal — como cuidado
parental exercido no interesse dos filhos —, a nova concepção do “ser criança”.

3. De acordo com o art. 1878.º, n.º 1, os pais têm o poder de guarda e
educação, de velar pela segurança e saúde do filho, o dever de prover ao sus-
tento, o poder de representação e o poder de administração dos bens do filho.

O poder de correcção deixa de ser o poder dos pais castigarem e bate-
rem nos filhos para passar a ser o poder-dever dos pais de educar e prote-
ger a criança, de respeitar a sua autonomia e a sua diferença em relação aos
pais. O dever de educação dos pais deve substituir a correcção com carác-
ter punitivo. O que não nos parece que afaste a correcção com carácter
educativo e é esta que deve admitir-se. O direito dos pais educarem os
filhos não abrange o direito de os agredir, de ofender a sua integridade física
e psíquica. Nem o dever de obediência dos filhos, previsto no art. 1878.º, n.º 2,
implica que o seu incumprimento acarrete violência por parte dos pais.

Educação não significa punição mas implica ensinar e corrigir sem vio-
lência (física ou psíquica). A maior dificuldade estará na aplicação deste
entendimento teórico na prática diária e jurisprudencial: configurar um dado acto
como mera palmada sem consequências ou como violência física manifesta-
ção de maus tratos (punida criminalmente). Por isso, o poder de correcção
permanece mas inserido no dever de educação, ou seja, corrigir como edu-
car e não como punir.
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